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Vóór het schrijven van deze column vroeg
ik mij af wat u, lezer, zou willen weten van
iemand die het voorzitterschap van de redactie overneemt, en dat dan ook nog van
niemand minder dan Alice van Diepen, die
haar sporen verdiende als het gaat om het
behoud van en het belangstelling wekken
voor Zaans cultureel erfgoed. ‘Hééft die opvolgster wat met de streek en de geschiedenis’, vraagt u zich waarschijnlijk af. Tja. Van
oorsprong ben ik geen Zaanse. Mijn wieg
stond in Amsterdam, mijn schooljaren liggen in Heemstede en Haarlem en daarna
woonde ik weer tien jaar in Amsterdam, waar ik geschiedenis studeerde. Via een
baan in het onderwijs kwam ik in de Zaanstreek terecht; ik ben getrouwd met
een (ex-)collega van het Bertrand Russell College. Intussen woon ik ruim dertig
jaar in Krommenie, langer dan op elke andere plek daarvóór.
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Mijn eerste kennismaking met de geschiedenis van de streek vond plaats toen
basisschool De Bron, waar mijn kinderen op zaten, het 75-jarig bestaan vierde,
als opvolger van de in 1912 gestichte katholieke lagere school aan het Vlietsend
(waar nu de Dekamarkt staat). Op de zolder van de pastorie van de Petrusparochie
lag aardig bronnenmateriaal, waardoor ik ook heel wat wijzer werd over het
aanzien van Krommenie en over het leven in het dorp in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Krommenie werd daardoor voor mij meer ‘thuis’. In de jaren
negentig kreeg ik de kans mee te werken aan de inventarisatie van industrieel
erfgoed langs de Zaan, als onderdeel van de landelijke inventarisatie door het
Projectbureau Industrieel Erfgoed. Samen met twee collega’s stelde ik daarover
een rapport samen; mijn aandeel bestond vooral uit het laten zien hoe de verschillende Zaanse bedrijven zich vanaf einde van de negentiende eeuw ontwikkelden
vanuit het molenbedrijf en in onderlinge samenhang. Een goed voorbeeld van
die samenhang is de intussen verdwenen machinefabriek van Klinkenberg, die
zich niet toevallig pal naast de oliefabriek De Vlijt en meelfabriek De Tijd aan
de Noorddijk in Wormerveer vestigde. Tijdens het (literatuur)onderzoek voor dit
project leerde ik veel over de sociale en economische geschiedenis van de streek.
Toen er een paar jaar later plannen werden gesmeed om ‘iets’ te gaan doen met de
Zaanse migratiegeschiedenis, was ik erg blij met de kans daaraan mee te werken.
Het Zaans Museum, waar Alice van Diepen toen nog de scepter zwaaide, was
onmiddellijk bereid het voortouw te nemen. Ik kreeg er een werkplekje en hield
mij ruim twee jaar bezig met onderzoek naar de geschiedenis van de migratie naar
de Zaanstreek, vooral die in de twintigste eeuw. Het resultaat leverde de basis
voor de tentoonstelling ‘Zaankanters bestaan niet’, die in de winter van 20022003 was te zien. Toen er begin 2004 een vacature ontstond in de redactie van
het magazine ‘Zaans Erfgoed’, voelde ik mij al met al genoeg verbonden met de
Zaanstreek en voldoende ingevoerd in de geschiedenis ervan, om mijn diensten
aan te bieden. Met veel plezier heb ik mij sindsdien verdiept in diverse (andere)
aspecten van de Zaanse historie. Het antwoord op de vraag aan het begin van dit
stukje luidt daarom: ‘Ja, ik héb wat met de geschiedenis van de streek.’
‘Zaans Erfgoed’ ontwikkelde zich onder leiding van Alice van Diepen tot een
belangrijk podium voor het vertellen over de Zaanse geschiedenis en voor het
levend houden van het materiële en culturele erfgoed. Ik ben er trots op dat ik
in haar voetsporen mag treden en zal er alles aan doen om het vertrouwen dat
de redactie en het bestuur van de Stichting Zaans Erfgoed in mij stellen, niet
te beschamen.
Corrie van Sijl
Voorzitter Redactie

Inhoud


De Zaanse Schans, het reservaat van Zaanse houtbouw, kampt met groot
achterstallig onderhoud van de panden. De gemeente Zaanstad stelde extra
subsidie beschikbaar om dat in ieder geval ten dele weg te werken. Maar niemand weet precies hoe omvangrijk de problemen zijn. In oorsprong kleine
reperaties kunnen noodgedwongen uitgroeien tot forse herstelprojecten.



Een eeuw geleden werd de tweede Hembrug over het Noordzeekanaal geopend, die lange tijd ’s werelds grootste draaibrug was. In 1983 reed de laatste
trein over de brug, die daarna ondanks acties ten prooi viel aan sloop.



Kolven, een van de oudste sporten, wordt in de Zaanstreek nog altijd bedreven, onder meer in Het Moriaanshoofd te Wormer. Even leek daar een
einde aan te komen. De overdekte kolfbaan was verzakt en het balspel kon
er niet meer goed worden beoefend. Een renovatie volgde.



Bij een verkennend archeologisch onderzoek in de Russische Buurt te
Zaandam werd een gave Friese buikwarmer gevonden. Deze werd gebruikt
om pijn te verzachten.



Vanaf het begin van de negentiende eeuw veranderde de traditionele papiermakerij ingrijpend. Er kwamen nieuwe papiersoorten en nieuwe productiemethoden. Zaanse papierfabrikanten reageerden daar verschillend op.



‘Varende monumenten’. Zo worden historische schepen wel genoemd. De
belangstelling voor maritiem erfgoed neemt toe, en de Zaanstreek neemt
daarbij een speciale plaats in. Hier is het bureau van de landelijke Stichting
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen gevestigd, dat het Nationaal Register
Varende Monumenten operationeel houdt.



Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van
januari tot en met maart.




Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

Geregeld worden nummers van
Zaans Erfgoed teruggestuurd
doordat abonnees verhuisden en
vergaten dit aan ons te te melden.
Wilt u eraan denken mutaties tijdig aan het secretariaat door te
geven, zodat u het blad ook weer
op uw nieuwe adres ontvangt?
Zaans Erfgoed
Treilerstraat 111
1503 JE Zaandam
zaanserfgoed@planet.nl

Verenigingsnieuws en de agenda. Berichten over ‘de eigen club’, die ook
anderen kunnen interesseren en tips voor (cultuurhistorische) zomeruitjes.



Basisscholieren kennis laten maken met erfgoed in de eigen omgeving,
erfgoededucatie verankeren in het schoolbeleid en duurzame samenwerkingsverbanden smeden tussen basisscholen en erfgoedinstellingen. Met die
doelstellingen ging ‘Erfgoed à la carte’ in mei 2006 van start. De stand van
zaken ruim een jaar later.



Voor veel scholieren hield het onderwijs in de zeventiende en achttiende eeuw
op als zij lezen hadden geleerd; aan leren schrijven kwamen zij niet toe. De
schoolmeesters die het schrijfonderwijs gaven, waren ware penkunstenaars.
Bij hun sollicitaties was dat een pré.
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De oorzaak van een klemmende deur bleek zodanige houtrot

Bij het verwijderen van een deurstijl werd zichtbaar dat een vochtprobleem in de constructie

te zijn, dat complete vervanging van de opgeklampte deur de

ontstond doordat bij de isolatie met steenwol op een verkeerde plaats teerpapier is aangebracht.

enige optie is.

Structureel te weinig budget

Achterstallig onderhoud
Zaanse Schans
Tekst en foto's: Pieter Gravesteijn

D

e gemeente Zaanstad stelt voor de komende drie jaren een extra subsidie van jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor achterstallig
onderhoud aan de panden in de Zaanse Schans. Dat is een begin, maar om de komende jaren al het achterstallig onderhoud weg
te werken is daarbovenop 4 miljoen euro nodig. Afgelopen april lieten Zaanstads wethouder Ronald Ootjers en interim-directeur
van de Stichting Zaanse Schans Peter van Delft weten, dat zij het verkopen van de huurpanden in het Zaanse houtreservaat als
enige mogelijkheid zien om verval te voorkomen. Dat het achterstallig onderhoud dringend nodig is, blijkt uit dit artikel, dat werd
geschreven door het hoofd Behoud & Beheer Zaanse Schans.

‘Ken jai effe komme kaike want
me deur klemt.’ De schaaf erover
en een likkie verf, is dan de eerste gedachte. Maar de praktijk is
vaak anders. Tijdens de controle
blijkt de betreffende deur te klemmen doordat deze is uitgezet door
vochtopname. Het houtrot blijkt
zodanig, dat complete vervanging
van de opgeklampte deur de enige
optie is. Daarnaast blijkt dat de duimen van de gehengen loszitten door
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houtrot in de stijl. Deelreparatie is
niet mogelijk; de gehele stijl moet
worden vervangen. Bij het verwijderen van de stijl wordt zichtbaar
dat de buitengevel is geïsoleerd met
steenwol, waarbij (als dampdichte
laag) een teerpapierlaag op een
verkeerde plaats is aangebracht.
Hierdoor is een vochtprobleem in
de constructie ontstaan. Om kort
te gaan: het gangbaar maken van
een klemmende deur verandert zo

in een ingrijpende klus: vervangen
van geveldelen en gedeelten van
stijl- en regelwerk, isoleren, ventileren, nieuwe deur, nieuwe
kozijnstijl en dorpel, vervangen
van gesmeed hang- en sluitwerk,
schilderen enzovoort. En daarbij
moet steeds de monumentale waarde van het pand voor ogen worden
gehouden. Dat betekent: niet aanpassen, maar het detail kopiëren
– fijnbezaagde delen vervangen

Steeds moet de monumentale waarde van het pand voor

De scheepsbouwloods van de werf ‘Wed. K. Brouwer’ uit 1859 werd in 1967 in dezelfde scheef-

ogen worden gehouden. Dat betekent: details kopiëren,

gezakte vorm in de Zaanse Schans geplaatst als voorheen aan het Zaandamse Rustenburg.

fijnbezaagde delen vervangen door fijnbezaagde delen.

door fijnbezaagde delen. En daarbij is het beslist ook nog eens van
belang om het beschikbare budget
te bewaken.
PLANNING

Om goed onderhoud te kunnen
plegen en de panden op niveau te
houden, is het wenselijk dat een
houten woning elke vier of vijf jaar
opnieuw in de verf wordt gezet.
Voor de Zaanse Schans is in samenwerking met de restauratie-architect Piet van Nugteren een meerjaren onderhoudsplanning opgezet. Hierbij is voor elk pand groot
onderhoud ingepland binnen een
tijdsbestek van tien jaar. Telkens
worden voor een volgend jaar alle
onderhoudsverwachtingen in kaart
gebracht. Daartoe behoort ook het
onderhoud van het openbare gebied
– de bestrating, groenvoorziening,
waterwegen, het parkeerterrein en
de reiniging daarvan enzovoort.
Maar het belangrijkste is toch: het
onderhoud aan het cultuurhistorische erfgoed, het op niveau krijgen
en houden van de monumentale
panden. Dit vormt een kostenpost
die zwaar op de begroting van de

Stichting Zaanse Schans drukt.
Helaas zijn de onderhoudskosten
hoger dan de inkomsten. Planning
van het onderhoud is alleen haalbaar als er voldoende budget
beschikbaar is. De verstrekte subsidie door de gemeente Zaanstad
wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
Er is besloten dat het onderhoud
van de buitenkant van de panden,
zoals de buitengevels en het dak,
voorrang krijgen.

hapering in een elektriciteitsnet
zal direct worden aangepakt, een
lekkende goot alleen wanneer het
budget toereikend is. Door intensief speurwerk ontstaat een beeld
van de bouwkundige staat van
het pand. Vanuit de onderzoeksresultaten en een verftechnisch
rapport wordt een voorlopig plan
van aanpak opgesteld. Elk pand

De scheepsbouwloods van de werf ‘Wed. K.

PRIKKEN

Brouwer’ heeft een bijzondere constructie.

Het boekhoudkundig onderhoudsprogramma geeft niet precies weer
wat er met een pand aan de hand
is. Daarom wordt er onderzoek
ter plaatse gepleegd. Wat vertelt
het pand zélf? De bewoners of
gebruikers van het pand hebben
daar veel kennis van: plassen in
de kruipruimte, onvoldoende werkende verwarming, lekkage in de
schuur enzovoort. Daarnaast wordt
puur praktisch onderzocht hoe de
staat van het pand is, onder meer
door vanaf een ladder tegen de gevel
naar houtrot te prikken. Er moeten
keuzes worden gemaakt en daarbij
krijgt de veiligheid voorrang. Een
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De gevel van het Museum van het Nederlands Uurwerk

Houtrot bij de acanthusbladeren op de gevel van het uuwerk-

De kuif en de guirlande van het uurwerk-

Uu

moest ‘alleen even in de verf’. Dat draaide uit op groot

museum.

museum waren en zijn in goede staat.

ond

is aa

onderhoud.

lich

van de Zaanse Schans is uniek,
met een eigen geschiedenis en in
het verleden een andere locatie in
de Zaanstreek. Enkele panden hebben de status van rijksmonument,
enkele van gemeentelijk monument
en er is een provinciaal monument.
Juist deze verschillen maken restauratie een uitdaging.
SCHUITENMAKERIJ

De scheepsbouwloods van de werf
‘Wed. K. Brouwer’ is oorspronkelijk in 1859 aan het Rustenbrug te
Zaandam gebouwd. In 1967 werd
het scheefgezakte pand in dezelfde
scheefgezakte vorm op de Schans
geplaatst: de Schuitenmakerij.
Hierbij werd de funderingsmethode toegepast die oorspronkelijk
onder het pand zat. Deze was ook
voor 1859 vrij zeldzaam. Dunne
funderingspaaltjes (slieten) dragen
een poer die uit grenenhouten blokken is opgebouwd. De blokken zijn
onderling verankerd met hakkelbouten. Bovenop de poer staat een
stijl van het skelet van het pand. De
stijlen zijn aan de onderzijde slechts
onderling verbonden door de geveldelen; bovenop de stijlen is een
6 Zaans Erfgoed

schaaldeel aangebracht als wurmt
(muurplaat). Tegenover elkaar gelegen stijlen zijn verbonden met
een ligger, waarbij de hoeken zijn
versterkt door middel van zwingen
(halfhouts ingelaten en genagelde
schoren). Het dakbeschot bestaat
uit om-en-om genagelde schaaldelen. Kortom: een uniek monumentaal pand. Maar het zakt weg;
de houten poeren staan in de grondwaterlijn en zijn aangetast. Ook is
er houtrot in de stijlen, de geveldelen en het dak. Bij het restaureren
van een dergelijk pand is het van
belang om de unieke eigenschappen ervan te bewaren. Maar de
uiteindelijke bestemming van het
pand speelt eveneens een grote rol.
Oorspronkelijk zat er geen vloer
in deze loods. Maar hoe kan de
Schuitenmakerij een nieuwe bestemming krijgen zonder een vloer
in het pand? Het aanbrengen van
een vloer zou echter een concessie
aan de bouwwijze zijn.
CONCESSIES

De bouwtekeningen van een overgeplaatst pand vormen een basis
voor het terugbrengen van details

die door houtrot compleet verloren
zijn gegaan. De bouwstijl, streekeigen details (gootklos of bewerking van de windveren), datering
en dergelijke zaken zijn bepalend
voor het pand. Restauraties van een
pand leveren regelmatig vragen om
aanpassing op. Die worden slechts
in uitzonderingsgevallen gehonoreerd. De aanpassingen worden
ter beoordeling voorgelegd aan
een team van deskundigen op het
gebied van Zaanse houtbouw. Dit
team bestaat ondermeer uit bouwkundig adviseurs vanuit de aannemerij, (restauratie-)architectuur,
en de Stichting Zaanse Schans.
Een aanpassing wordt tot in detail
besproken. Wanneer de wijziging
wordt beoordeeld als een aanvaardbare concessie, kunnen hiervoor de
benodigde vergunningen ingevolge
de Monumentenwet 1988 en de
Woningwet worden aangevraagd.
Als alle gebreken, aantastingen,
wensen en de historie van een pand
in kaart zijn gebracht, wordt een
plan van aanpak geschreven voor
herstel van het pand. Dit is geen
uitvoerig bestek, omdat een aantasting aan de buitenzijde diep in

Uurwerkmuseum: de staat van de gesneden bladeren

Restauratie van de krullen op de gevel van het

Vakmanschap bij het herstel van de krullen

onder de rechte lijst is dramatisch slecht, de linker krul

uurwerkmuseum.

op de gevel van het uurwerkmuseum.

is aangetast en het schotwerk is ter plaatse van de krullen
licht ingerot.

de constructie kan doorlopen. Ook
hier moeten weer vaak concessies
worden gedaan. Goed restaureren
betekent: aangetast hout kopiëren
in oorspronkelijke vorm. Vaak is dit
niet mogelijk doordat de oorspronkelijke houtsoorten, zoals het vette
grenen, nauwelijks meer te verkrijgen en/of onbetaalbaar zijn. De
houten geveldelen werden destijds
genageld met roestgevoelige taaie
nagels. Tegenwoordig worden koperen nagels gebruikt, maar deze
hebben een kleinere kop dan de
oorspronkelijke nagels. De nieuwe
nagels zijn dus ook een concessie.
FOTOGENIEK

De Zaanse Schans werd een toeristische trekpleister. Enkele panden
aan het begin van de Kalverringdijk
staan op de nominatie voor groot
onderhoud. De naastgelegen panden zouden hierdoor nogal kunnen
gaan afsteken, maar het budget
laat geen volledige restauratie van
de overige panden toe. Er is voorgesteld om van deze naastgelegen
panden de voorgevels onderhanden
te nemen. Op deze wijze is het fotogenieke beeld vanaf de oude ingang

van de Schans weer zoals het hoort.
In het budget is zodanig geschoven,
dat het voorgestelde onderhoud
haalbaar moet zijn. Het groot onderhoud van de gewenste panden
werd uitgezet en de voorgevel van
het museum van het Nederland
Uurwerk moest ‘even in de verf ’.
Dit kwam neer op: goed onderhanden nemen. Ook hier werd de expert gevraagd om een verftechnisch
advies en werd vanaf de ladder tegen
de Lodewijk XVI-gevel van boven
naar beneden geprikt naar houtrot.
De kuif en de guirlande zijn prachtig en in goede staat. Het is genieten
om met je neus op een dergelijk stuk
vakwerk te staan. Lager op de ladder kwamen we enige houtrot tegen
bij de acanthusbladeren. De staat
van de gesneden bladeren onder
de rechte lijst is dramatisch slecht.
Ook de linker krul is aangetast en
het schotwerk ter plaatse van de
krullen is licht ingerot. De gevellijst tussen de klokgevel en de ondergevel bevat een constructiefout,
waardoor jarenlang regenwater in
de gevellijst heeft kunnen sijpelen.
De onderzijde van het schotwerk
van de topgevel en een groot deel

van de gevellijst zijn zodanig aangetast dat deze moeten worden vervangen. Het ‘even in de verf zetten’
resulteerde in overleg met diverse
deskundigen, het schuiven met
budget en het herzien van het plan
van aanpak tot restauratie van de
gevel. Dat houdt in: aanpassing van
de constructiefout, overleg, afwegingen, concessies. De krullen van
de gevel waren oorspronkelijk van
het pand Gorterspad 7 te Zaandijk
en werden na 1907 jarenlang door
de familie Honig bewaard op de
zolder van het Noorderhuis. In
1975-’76 werden ze geplaatst op
het huidige uurwerkmuseum, een
uit Assendelft overgeplaatst pand.
De krullen worden nu weer verwijderd en opnieuw gerestaureerd.
Op oude foto’s van het pand aan
het Gorterspad is te zien dat er herstelwerkzaamheden aan de gevel
plaatsvinden. In 1975 is het snijwerk hersteld en nu, anno 2007, is
er ten derde male een vakkundig
houtsnijder bezig de krullen in
oude luister terug te brengen.
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Uitnodiging voor de fototentoonstelling over de Hembrug in gebouw de Bonkelaar. De foto is van L.C. Wellington Graham, de maker van de
Hembrugfilm. Het jaartal ‘1906’ had ‘1907’ horen te zijn.

De tweede Hembrug (1907-1983)

‘Grootste van de wereld’

door Jur Kingma
Foto's: GAZ

D

eze zomer is het honderd jaar geleden dat de tweede Hembrug in gebruik werd genomen. Deze had gedurende lange tijd wereldwijd
de grootste doorvaartopeningen en kon zo de titel ‘grootste draaibrug ter wereld’ claimen.

Nederland kreeg relatief laat treinverbindingen. In Engeland ontwikkelden de spoorwegen zich uit
‘tramways’, waarover steenkolen
van mijnen naar havens werden
vervoerd. In Nederland waren er
traditioneel trekvaarten en natuurlijke waterwegen voor het transport
van personen en goederen. Hier
werd door de particuliere HYSM,
(Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij) in 1839 de spoorweg Amsterdam-Haarlem aangelegd, die later werd doorgetrokken naar Leiden, Den Haag, Delft
en Rotterdam. Deze spoorweg
werd gevolgd door lijnen van de
Rhijnspoorweg maatschappij, die
Utrecht verbonden met enerzijds
8 Zaans Erfgoed

Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag en anderzijds via Arnhem
met Duitsland. Daarna volgden
nog enige particuliere spoorwegmaatschappijen die ‘de krenten uit
de pap’ visten.
GROOT RISICO

Evenals in Engeland werden de
Nederlandse spoorwegen aangelegd en geëxploiteerd door particuliere maatschappijen. Zo ontstond
echter geen nationaal spoorwegnet.
Daarop was de economische malaise na de Belgische afscheiding van
invloed, en de particuliere maatschappijen beschouwden de bouw
van spoorbruggen over de grote
rivieren als een te groot technisch

en financieel risico. Toen ’s lands
financiën er door de Indische baten wat beter voorstonden, besloot
de regering tot de aanleg van een
landelijk samenhangend spoorwegnet. Op 18 augustus 1860 werd de
spoorwegwet van minister van Hall
aangenomen; door de meeste kiesdistricten zou een spoorlijn worden
aangelegd.1 Daaronder was staatslijn K gepland, de lijn Den HelderAlkmaar-Uitgeest-Amsterdam, via
de Zaanstreek of Haarlem. In 1865
werd de lijn Den Helder-Alkmaar
geopend, in 1867 Alkmaar-Uitgeest
en op 1 november 1869 UitgeestZaandam. De stations werden
eveneens door de Staat aangelegd
volgens een vast model. Er waren

De eerste Hembrug, waarover het treinverkeer Amsterdam-

De bouw van de Hembrug. Twee peilers zijn klaar en het zandlichaam van de spoordijk is

Zaandam v.v. (en verder) ging van 1878 tot 1907.

al zichtbaar.

stations derde klasse (waaronder alle
Zaanse stations) en stations vijfde
klasse (zoals bijvoorbeeld de dorpsstations van Castricum en Schagen).
Deze Staatsspoorweg werd geëxploiteerd door de HYSM, die op
eigen kosten de spoorlijn Uitgeest-Haarlem aanlegde.
KANAAL

De ontwikkeling van de NoordHollandse spoorwegen kan niet
los worden gezien van de drooglegging van het IJ en de aanleg van
het Noordzeekanaal. Het wetsontwerp tot aanleg en exploitatie
van het Noordzeekanaal werd op
13 december 1862 gepubliceerd.
In een Koninklijk Besluit van
16 juli 1863 werden de statuten van de Amsterdamse Kanaal
Maatschappij goedgekeurd en op
8 maart 1865 werd begonnen met
de aanleg van het Noordzeekanaal,
waarvan de overheid de facto de
eigenaar was. Geldgebrek bij de
Kanaalmaatschappij leidde ertoe,
dat de Engelse aannemer herhaaldelijk het werk stil moest leggen.
De droogmaking van het IJ leidde tot nieuwe plannen voor een

rechtstreekse spoorverbinding van
Amsterdam naar de marinehaven
aan het Nieuwe Diep. Er waren
plannen deze spoorweg over de
nieuwe afsluitdijk van het IJ bij
Schellingwoude te leggen. Een
lobby van het gemeentebestuur
van Zaandam zorgde ervoor dat de
spoorweg via Zaandam ging lopen.
In 1876 werd het Noordzeekanaal
geopend en op 15 oktober 1878
werd de spoorverbinding ZaandamAmsterdam in gebruik genomen.
Op 10 november 1875 was een
wet aangenomen waarin onder
andere de planning van de nieuwe
staatsspoorlijn van Amsterdam
via Zaandam naar Enkhuizen was
geregeld. Ook deze lijn werd geëxploiteerd door de HYSM. In 1884
kwam de spoorweg ZaandamHoorn gereed en in 1885 de lijn
Hoorn-Enkhuizen. De spoorweg
kende een aantal draaibruggen,
onder andere over de Zaan en het
Noord- Hollands kanaal.
DRAAIBRUGGEN

Schippers hebben een natuurlijke
afkeer van bruggen, maar reizigers
over land zoeken naar de makke-

lijkste manier om barrières zoals
rivieren en kanalen over te steken.
In een verder verleden zocht men
naar doorwaadbare plaatsen, er
werd gezorgd voor stapstenen of
rivieren werden door kunstmatige
verbredingen ondieper gemaakt.
De Romeinen waren al bekwame
bruggenbouwers. Om schippers
door te laten, bestaan er hoge vaste
bruggen, drijvende bruggen, ophaalbruggen, draaibruggen en hefbruggen. Ophaalbruggen draaien
om een horizontale as en draaibruggen om een verticale. De komst van
de spoorwegen was een enorme impuls voor de bruggenbouw en leidde
tot de komst van grote ijzeren (later
stalen) bruggen. Ook in de bruggenbouw liep Engeland voorop. In
het waterrijke Holland waren veel
beweegbare spoorbruggen nodig. In
1842 werd door Dixon & Co. te
Amsterdam uit Engelse gietstukken
de eerste Nederlandse gietijzeren
spoorwegdraaibrug aangelegd in
Haarlem, over het Spaarne. In 1847
volgde over de Vliet bij Den Haag
de tweede draaibrug van Nederland.
Ook de Rhijnspoorweg bouwde in
die tijd enige draaibruggen. In 1867
Zaans Erfgoed 9

Op 11 mei 1940 staken Engelse commando’s de olietanks in de Amsterdamse petroleumhaven in brand, opdat

De beschadiging van de Hembrug na de

de olievoorraad niet in Duitse handen zou vallen. De vader van de auteur van dit artikel verdedigde met de

aanvaring door het Amerikaanse kraanschip

bemanning van de luchtafweerbatterij ‘Westzaner Overtoom’ de Hembrug tegen Duitse jachtvliegtuigen.

Choctaw II in 1974.

De brug kwam als een van de weinige spoorbruggen onbeschadigd de oorlog door.

werd de eerste spoorbrug over het
Noordzeekanaal bij Velsen in gebruik genomen, gevolgd door de
eerste Hembrug bij Zaandam in
1878. Deze draaibruggen over het
Noordzeekanaal hadden een doorvaartopening van negentien meter.
De brug bij Velsen werd gebouwd
op kosten van de HYSM en die
bij de Hem door de Staat. Deze
Hembrug kostte 600.000 gulden.
De in 1884 in gebruik genomen
spoorbruggen over de Zaan en het
Noord-Hollands kanaal hadden
zelfs een doorvaartopening van 21
meter. Er werd ook een draaibug
gebouwd over de Nauernase vaart
bij Krommenie.
UITBREIDING
NOORDZEEKANAAL

De aanleg van het Noordzeekanaal
was moeizaam verlopen, maar eenmaal geopend bleek het kanaal een
groot succes. Het werd voortdurend
verbreed en verdiept. Op 31 mei
1887 werd een wet aangenomen
waarbij tot de bouw van een nieuwe
zeesluis bij IJmuiden werd besloten. Uiteindelijk zou deze sluis een
lengte van 225 meter, een breedte
10 Zaans Erfgoed

van 25 meter en een diepte over de
drempels van negen meter krijgen.
De nieuwe sluis werd in 1896 in gebruik genomen en was geschikt voor
de grootste schepen van die tijd, uitgezonderd de te brede, grote zeegaande raderboten. Tegelijkertijd
werd het Noordzeekanaal verder
verbreed en verdiept. De spoorbruggen bij de Hem en Velsen waren nu knelpunten geworden. Op
24 juli 1899 werd in het staatsblad
de wet gepubliceerd tot verbetering
van het Noordzeekanaal, die ervoor
moest zorgen dat alle schepen die
de nieuwe zeesluis konden passeren, ook door het Noordzeekanaal
konden varen. Onderdeel van deze
wet was dat de HYSM de beide
spoorbruggen door nieuwe zou
vervangen. De vrije doorvaart onder de nieuwe Hembrug moest elf
meter bedragen. Met de bouw van
de nieuwe Hembrug, 185 meter ten
westen van de oude, werd in 1904
begonnen. Aan de oostkant van
de spoorlijn was men enige jaren
eerder gestart met de bouw van de
Rijksartillerie Inrichtingen. Het beweegbare gedeelte van de Hembrug
had een lengte van 127,9 meter. De

doorvaartbreedte aan de zuidzijde
was 55 meter; de noordzijde werd
nog niet voor doorvaart gebruikt.
De brug werd aangedreven door
elektromotoren die stroom ontvingen van accu’s. Deze werden opgeladen door een elektrisch krachtstation; bij de Velserbrug wekte een
stoommachine de elektriciteit op.
De stroom werd betrokken van de
elektriciteitsmaatschappij. Aan de
zuidzijde van de Hembrug bedroeg
de helling van de spoorbaan 1:225
en aan de noordzijde gedeeltelijk
1:200 en gedeeltelijk 1:300. Het
zand voor de opritten kwam uit de
verruiming van het kanaal. De totale bouwkosten van de Hembrug
bedroegen 2.961.855 gulden. De
brug werd op 6 juli 1907 in gebruik genomen. De oude brug werd
in 1910 gesloopt en waarschijnlijk
weer opgebouwd in de buurt van
Dordrecht.2
BIERB(R)OUWER

De Hembrug is ontworpen door
ingenieur J.W.Th van Schaik van
de HYSM. Hij ontwierp behalve
de Hem- en de Velserbrug ook
vier grote rolbasculebruggen over

Klönne in 1886 de Dortmunder
Brückenbau A.G.; naast cokesovens bouwde men daar onder
andere gashouders en de bekende
eivormige watertorens. Hiervan
zijn er vele honderden gerealiseerd.
Het Lanstroperei in Dortmund is
nu nog een technisch monument.
In 1892 bouwde Klönne een
brouwerij en begon hij zijn eigen
biermerk: Klönne’s Hennener. Na
zijn dood in 1908 werd het bedrijf
door twee zonen van hem voortgezet. Zij bouwden de firma uit tot
een wereldbedrijf.
LOOPBAAN
TWEEDE HEMBRUG

De schoonheid van een brug. Vele bekende Nederlandse
fotografen vereeuwigden de Hembrug, onder wie de bekende
zeefotograaf Cees van der Meulen, die verschillende reportages
in de Zaanstreek maakte.

de Delfhavensche Schie. De draaibare bovenbouw van de Hembrug
was het spectaculairste deel van de
oeververbinding, maar de kosten
daarvan bedroegen slechts 482.180
gulden, tegen 1.100.275 gulden
voor de grondwerken, gebouwen en
woningen en 581.344 gulden voor
de onderbouw. De bovenbouw van
de Velserbrug was afkomstig van
de firma John Cockerill in Luik.
Die van de Hembrug kwam van de
firma Aug. Klönne in Dortmund.
August Albert Alexander Klönne
(Essen 1849-Unna 1908) begon
zijn loopbaan als leerling in een
machinefabriek. Later werkte hij bij
de gasfabriek van Bochum in het
Ruhrgebied. Al op 24-jarige leeftijd
werd hij in 1873 directeur van een
groep gas- en waterleidingbedrijven
in Dortmund. Hij bedacht veel vernieuwingen in de lichtgasfabricage.
In 1879 begon hij een raadgevend
ingenieursbureau, dat zich specialiseerde in het ontwerpen van cokesen gasfabrieken. Zo schafte de gasfabriek van Wormerveer in 1880
een ‘Klönnewasscher’ aan. Later was
er ook een ‘Klönne-Raumkühler’.3
Als bouwer van gasfabrieken kocht

De tweede Hembrug was voor zijn
tijd zeer geavanceerd. De elektromotoren maakten het mogelijk dat
de 1500 ton staal van de bovenbouw
in twee minuten van een gesloten
brugstand in een vrije doorvaart
kon draaien. De Hembrug functioneerde altijd naar behoren, maar
de sluis bij IJmuiden (1896) bleek
al spoedig te klein. In de tijd dat
de Titanic het grootste schip ter
wereld was, besloot men hier een
nieuwe zeesluis te bouwen, geschikt
voor de grootse schepen die men
zich kon voorstellen: een sluis van
vierhonderd meter lang en vijftig
meter breed. Deze kwam in 1930
gereed. De Hembrug was geschikt
om alle schepen te laten passeren die
door de nieuwe sluis konden. Het
Noordzeekanaal werd aangepast en
de noordelijke doorvaartopening
van de Hembrug werd in gebruik genomen. In de Tweede Wereldoorlog
brachten de Duitsers in de peilers
van de brug springladingen aan,
die in het najaar van 1944 onklaar
werden gemaakt door de Zaanse
verzetslieden R. Aten en J.G. Bol.
In 1970 en 1974 was de brug door
aanvaringen tijdelijk gestremd. De
zeeschepen werden steeds groter
en het treinverkeer steeds drukker.
Daarom werd de brug vervangen
door de Hemtunnel. Op 27 mei
1983 reed de laatste trein over de
Hembrug en werd de daarvóór al
door koningin Beatrix geopende
tunnel in gebruik genomen. De

Zaanse kunstenaars legden de sloop van de
Hembrug vast.

Vereniging MBTZ probeerde nog
een herbestemming voor de brug te
vinden, maar daar was in die tijd
geen draagvlak voor – de brug viel
ten offer aan de snijbrander. Wat nu
nog rest van de Hembrug is de film/
dvd die MBTZ ervan liet maken en
een stuk van de draaikrans, dat was
opgesteld als monument bij het station van Zaandam. Het staat nu op
het Hembrugterrein, in afwachting
van een nieuwe plek.
Noten:
1. J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der
Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938
(Rotterdam, 1938) p. 90-91.
2. J. Oosterhoof (red), Bruggen in
Nederland. 1800-1940 beweegbare
bruggen (Utrecht,1999) p. 145-147
3. 1863-1913 Gemeente-gasfabriek
Wormerveer. Gedenkboek ter
Herinnering aan het 50-jarige bestaan
der fabriek waarvan 25 jaren in
gemeente-exploitatie 1888-1913.
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De voorgevel van Het Mooriaanshoofd te Wormer nabij de Oostertil.

Kolven

Baan in Mooriaanshoofd
Tekst en foto's: Peter Tock
gerenoveerd
V

eel Zaankanters kennen het al in 1591 vermelde hotel café Het Mooriaanshoofd te Wormer als ontmoetingsplaats en
feestgelegenheid. Minder bekend is dat er ook een van de oudste sporten wordt bedreven: kolven. De kolfbaan in het
Mooriaanshoofd was verzakt, maar kan na een recente renovatie weer worden gebruikt voor officiële wedstrijden.

Menig bezoeker van een feest in Het
Moriaanshoofd zal zich hebben afgevraagd waartoe toch die vreemde
op de vloer aangebrachte strepen en
cijfers dienen. Dat is dus voor kolven, een sport die ontstond uit het
laatmiddeleeuwse ‘colven’. Daarbij
werd een bal van hout of lappen
van paal tot paal voortgeslagen met
een stok die een verzwaard eind had.
In de periode van ongeveer 1400 tot
1700 ontwikkelde dit colven zich tot
een spel dat op een afgesloten terrein
werd gespeeld. Kolven was nauw verwant met een andere sport: maliën,
waaraan in heel wat oude steden
nog maliebanen herinneren. In de
zeventiende eeuw maakten kooplieden uit Schotland, waarmee vanuit
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de Nederlanden levendige handelscontacten bestonden, kennis met
het kolven. Zij gingen de sport ook
thuis beoefenen. Zo ontstond vanuit Nederland een drukke handel
in kolfstokken en -ballen richting
Schotland. Uit dit primitieve kolfspel evolueerde het wereldwijd populaire Schotse golf, al zal niet iedere
golfer dit voetstoots aannemen.
SOCIËTEIT

De kolfbaan bij Het Mooriaanshoofd
is waarschijnlijk ouder dan de feestzaal bij dit etablissement. In 1872
werd ‘Kolfsociëteit Ons Genoegen
Wormer’ opgericht, die met een
onderbreking van zestien jaar
(van 1952 tot 1968) altijd in Het

Mooriaanshoofd speelde. Toen in
1965 de baan in De Waakzaamheid
te Koog voor kolven werd gesloten, kwamen de Koogse verenigingen Kolfclub Zaanstreek (gummy
spelers) en Mik Wis (sajetbal spelers) naar Wormer om zich bij
Ons Genoegen aan te sluiten. In
1885 richtten negen sociëteiten de
Nederlandse Kolfbond op om de
teruggang in de kolfsport tot staan
te brengen; Ons Genoegen Wormer
sloot zich in 1893 bij de bond aan.
SLAGEN

Kolven is een balspel dat wordt gespeeld op overdekte banen. Een baan
is zestien à zeventien meter lang en
41⁄2 à vijf meter breed en heeft een

Overzicht interieur zaal en kolfbaan in Het Moriaanshoofd te Wormer.

Detailopname: bovenstuk van de kolfpaal
met de geelkoperen siervaas.

Plattegrond van een kolfbaan met puntentelling

vlakke vloer, die is verdeeld in dertien vakken, waarvan twaalf vakken
punten waard zijn. Op 21⁄2 meter
afstand van de beide korte uiteinden
staat binnen de baan in het midden
een iets naar binnen overhellende
paal van één meter hoog en vijf
centimeter dik. De spelers (meestal
drie) trachten met een ongeveer honderddertig centimeter lange kolfstok
(de ‘kliek’) volgens bepaalde regels
een bal van gummy of sajet te slaan
(diameter: tien tot dertien centimeter). De eindpositie van de bal na
de derde klap is bepalend voor het
aantal punten. Daarbij gaat het er
vooral om de palen juist te raken
en de bal precies de gewenste snelheid te geven. Elke beurt bestaat uit
drie slagen. De eerste is de ‘uitslag’,
waarbij de kolf(st)er de bal vanaf de
voorpaal naar de achterpaal slaat. Als
de paal wordt geraakt, mag de bal op
een voorkeursplaats worden gelegd
voor de volgende slag. Is de paal niet
geraakt, dan moet de bal worden geslagen vanaf de plaats waar deze stil
ligt. Dat is vooral moeilijk als de bal
achter de paal terecht is gekomen. De
tweede slag is de ‘optrek’, waarbij de
kolver de bal via de achterpaal naar
de voorpaal slaat. Opnieuw geldt dat
de bal op een gunstige plaats mag
worden gelegd als de voorpaal is

geraakt. Wordt de paal niet geraakt,
dan wordt geslagen vanaf het punt
waar de bal is uitgerold. De derde
slag is de puntenslag, waarbij de bal
de voorpaal moet raken en met zodanige kracht moet worden geslagen
dat deze voorbij de achterpaal naar
het einde van de baan rolt (twaalf
punten). Dat lukt uiteraard lang niet
altijd; meestal eindigt de bal in een
minder hoog scorevak. Als de bal bij
de derde slag de achterpaal raakt, levert dit tien punten op. Wie bij de
optrek of puntenslag de verplichte
paal mist, slaat een ‘poedel’ en krijgt
geen punten. Een partij bestaat uit
vijf beurten; er kunnen dus maximaal zestig punten worden geslagen.
Wie dat haalt, komt op de erelijst
– iedere kolfclub heeft een bord
waarop deze toppers staan vermeld.
ORIGINELE PLAATS

De Zaanstreek telde in het verleden
veel kolfbanen: voor zover bekend
waren er drie á vier in Koog, twee
in Zaandijk, vier in Krommenie en
drie in Wormerveer, waarvan er één
naast de Zaan lag, tussen De Jonge
Prins en de molen De Witte Vlinder.
Over de banen in Zaandam zijn geen
gegevens bekend; de clubs die er op
speelden zijn waarschijnlijk opgegaan in kolfclub Zaanstreek in Koog.
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De kolfbaan met de vernieuwde houten

Een kolfbaan afgebeeld op een blikken serveer-

Kolvers op de baan in De Waakzaamheid

omloop.

blad, dat als onderdeel van een poppenserviesje

te Koog in de jaren dertig van de twintigste

werd gemaakt door de fabriek van Woud en

eeuw. (Foto: GAZ).

Schaap te Krommenie. (Foto: GAZ).

In Jisp waren twee banen, waarvan er
één op ’t Weiver dichtbij Wormer lag.
Onder de dansvloer van ’t Wapen van
Wormer (voormalig café Landzicht)
ligt nog steeds een vrijwel intacte
kolfbaan. Heden ten dage wordt
nog op twee banen in de Zaanstreek
gekolfd: in Krommenie op de baan
in Atlantic, (Zuiderhoofdstraat 84)
en in Wormer op de baan in Het
Mooriaanshoofd (Dorpsstraat 417).
Laatstgenoemde is mogelijk de oudste baan die nog op de originele plaats
ligt – andere oude banen zijn alle
aanwijsbaar verplaatst of gedraaid.
De baan in Het Moriaanshoofd
werd in 2005 door de Koninklijke
Nederlandse Kolfbond afgekeurd
voor officiële wedstrijden, omdat er
door verzakking een niveauverschil
van 45 millimeter was ontstaan.
Hierdoor kon er niet meer op normale wijze worden gespeeld. Voor
de twee kolfverenigingen die deze
baan gebruiken en de baanhouder
was dit reden om de mogelijkheid
van een renovatie te onderzoeken.
Na ruggespraak gingen de gemeente Wormerland en de Provinciale
Monumentencommissie akkoord
met de voorgenomen plannen, onder voorwaarde dat de monumentale
kolfpalen (‘stukken’) ongeschonden
zouden blijven. Deze palen bestaan
16 Zaans Erfgoed

uit een conisch gedraaid ebbenhouten onderstuk van 76 centimeter
lang, dat in een bronzen bus is gevat. Deze bus is uitneembaar passend
in een in de kolfvloer gemaakte put
geplaatst. Hierop is een gedraaid en
van sierringen voorzien ebben tussenstuk van 37 centimeter lang bevestigd. Het bovenste gedeelte van
de kolfpaal bestaat uit een bewerkt
geelkoperen vaasvormig sierstuk, dat
met veel vakmanschap is uitgedraaid
en gepolijst. De precieze ouderdom
van de palen is onbekend; wellicht
kan onderzoek naar de ingeslagen
merktekens duidelijkheid brengen.

houten vloer werd ook aangepast,
zodat het geheel weer jaren meekan.
Kort na de opening van de vernieuwde kolfbaan werd tijdens de jaarlijkse
Open Wormer Kolfwedstrijden een
partij van zestig punten geslagen,
wat in jaren niet was gebeurd. Dit is
een bevestiging dat de renovatie succesvol is verlopen. De baanhouders,
thuisclubs en gastspelers kunnen tevreden zijn met dit eindresultaat.
Bronnen
C.A.M. van Woerden, samenst., Kolven ‘Het
plaisir om sig in dezelve te diverteren’, uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Kolfclub
St. Eloyen Gasthuis Utrecht, Utrecht,

WATERPAS

St. Publicaties Oud-Utrecht, 2001. ISBN

Toen de financiële zaken met hulp
van een plaatselijk cultureel fonds,
een toezegging van de Provinciale
Monumenten Commissie en bijdragen van de verenigingen en van de
Koninklijke Nederlandse Kolfbond
waren geregeld, konden baanhouders Mark en Saskia Lindhout aan
vloerenbedrijf Indri opdracht geven de kolfvloer waterpas van een
nieuwe zandcementlaag te voorzien.
Deze werd afgewerkt met een groene
kunststof coating. Na het aanbrengen van de belijning werd het geheel
afgewerkt met een krasvaste toplaag.
De om de kolfbaan heen liggende

905479051 2; M. Zwaagdijk, Zaanse keuren
in: De Zaende jaarboek 1951 p. 113 en 129131; Gerrit Palmboom, samenst., 100 Jaar
Togido Jubileumuitgave 1997, Krommenie,
uitgave in eigen beheer; Gemeente Archief
Zaanstad, diverse dossiers; C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer, Wormerveer, Meijer
Pers, 1980 tweede druk; Kolven, een bijzondere sport, uitgave Kon. Ned. Kolfbond,
nieuwe uitgebreide folder, 2007; persoonlijk
archief dhr. D. Spijker te Andijk.

De buikwarmer met linksonder de afdruk van waarschijnlijk een gelijktijdig gebakken pijp.

Afkomstig uit Friesland

Een aardewerken
pijnstiller Tekst en illustraties: P. Kleij
T

ijdens een verkennend archeologisch onderzoek in de Russische Buurt te Zaandam werd begin 2006 een wonderlijk,
gaaf bewaard aardewerken voorwerp gevonden. Na onderzoek bleek het een ‘buikwarmer’ uit Friesland te zijn, die
werd gebruikt om pijn te verlichten.

Aan de Jasykoffstraat in Zaandam
wordt dit jaar een zogenoemd bergbezinkbassin ingegraven. In deze
grote betonnen bak kan tijdens
hevige regenval overtollig water
stromen; zo wordt wateroverlast
voorkomen. Het gaat om een bak
van ruim 31 meter lang, 51⁄2 meter
breed en drie meter diep. In februari
2006 werd op de plek waar het bassin komt te liggen een verkennend
archeologisch onderzoek uitgevoerd, dat duidelijk moest maken of

zich ter plaatse een archeologische
vindplaats bevond. Wanneer dat zo
was, zou deze namelijk vernietigd
worden door het uitgraven van het
enorme gat voor het bassin. De resultaten van het onderzoek waren
vrij duidelijk. In de jaren zeventig
of tachtig van de vorige eeuw was
op deze plek flink veel grond vergraven. Op twee meter diepte werd
modern materiaal gevonden, zoals
wieldoppen en plastic. Een onaangetaste archeologische vondstlaag

was dus niet meer aanwezig. Maar
tussen het moderne vondstmateriaal bevonden zich ook archeologische vondsten: fragmenten van
aardewerken kookpotjes, scherven
van faience (‘Delftse’) borden en
delen van steengoed kruiken. Dit
betekent dat er oorspronkelijk wél
een archeologisch belangrijke laag
moet zijn geweest, die door de
graafwerkzaamheden uit de vorige
eeuw geheel werd vernietigd. Deze
graafwerkzaamheden waren waarZaans Erfgoed 17

De buikwarmer getekend. Boven: duidelijk is dat het attribuut door de vorm van het handvat niet omgekeerd als schaal kon worden gebruikt.
Onder: aan de korte zijden zijn de vóór het bakken aangebrachte gaatjes zichtbaar.

schijnlijk ook de oorzaak van de
sterke versplintering van het materiaal. Al met al bleek deze plek in
2006 niet erg interessant. Er is dan
ook geen archeologische opgraving
uitgevoerd. Tussen het vondstmateriaal zat echter één opmerkelijk
voorwerp dat een nadere beschouwing waard was en dat ook nog eens
als enige vrijwel gaaf bewaard was
gebleven.
ORANJEGLANZEND

Het bijzondere voorwerp is een ovale, enigszins bolle plaat van roodbakkend aardewerk met een lengte
van 27,6 en een breedte van 15,7
centimeter. De dikte varieert van zes
tot twaalf millimeter. Bovenop is
een driehoekig oor aangebracht met
een hoogte van 3,3 centimeter. In
het aardewerk zijn donkerrode tot
bruine spikkels te zien. Op zowel de
bovenzijde als de onderzijde is een
18 Zaans Erfgoed

laag doorzichtig loodglazuur aangebracht, waardoor de plaat een prachtige, oranjeglanzende kleur heeft. In
elk van de twee korte zijkanten is een
gaatje van ongeveer vijf millimeter
geprikt. Omdat zich in de gaatjes
glazuur bevindt, is duidelijk dat
deze werden aangebracht voordat
het voorwerp in de oven ging. Het
glazuur kan namelijk alleen in de
gaatjes terecht zijn gekomen, toen
het tijdens het bakken nog vloeibaar
was. De gaatjes maken dus onderdeel uit van het voorwerp. Aan de
bovenzijde zitten dunne groeven
in de klei, waarschijnlijk afkomstig
van een kamachtig voorwerp waarmee de bovenzijde wat was gladgestreken. Tegen de zijkant bevindt
zich een dun, rond randje van wit
aardewerk met een diameter van 2,7
centimeter. Mogelijk is dit de afdruk
van een kleipijp. Het is bekend dat
pijpmakers niet altijd eigen ovens

hadden, maar ook ruimte huurden
in de ovens van pottenbakkers om,
gelijktijdig met het aardewerk van
de pottenbakkers, de kleipijpen te
laten bakken.
DUBBELE FUNCTIE

In eerste instantie werd gedacht dat
het voorwerp een deksel was. In de
zeventiende en achttiende eeuw
waren tonvormige pannen op drie
pootjes en met een ovale opening
in gebruik. Deze pannen werden
met een ovalen deksel afgesloten.
Maar er waren twee aspecten aan
de ‘deksel’ uit de Jasykoffstraat die
vragen opriepen. Ten eerste het glazuur. De meeste aardewerken deksels zijn alleen aan de bovenzijde
geglazuurd. De enige uitzondering
hierop zijn de zogenoemde ‘pannendeksels’, ronde deksels met een
platte knop. De deksel werd van de
pan afgenomen en omgekeerd op

tafel gezet, waarbij de platte knop
als voet fungeerde. Zo kon de deksel als schotel of bord worden gebruikt. Pannendeksels hadden dus
een dubbele functie: deksel en bord.
Vanwege deze dubbele functie waren ze aan beide zijden geglazuurd.
De ‘deksel’ van de Jasykoffstraat
heeft echter een driehoekig oor en
kan daarom niet omgekeerd op tafel worden gezet. Het is dus geen
pannendeksel, hoewel hij aan beide
zijden is geglazuurd.
FUNCTIONELE GAATJES

Het tweede vreemde aspect betreft
de bewust door de pottenbakker
aangebrachte gaatjes. Er zijn geen
aardewerken deksels bekend, waarin tegen de rand aan bewust kleine
gaatjes zijn aangebracht. Er worden
soms wél aardewerken voorwerpen
gevonden met kleine gaatjes aan de
rand, maar dit zijn dan later aangebrachte reparatiegaatjes. Deze
boorde men langs een scheur of
breuk om er vervolgens ijzeren
krammen in te duwen, waardoor
het gescheurde of gebroken voorwerp weer een tijdje mee kon. Een
kenmerk van reparatiegaatjes is dan
ook dat ze dóór het glazuur heen zijn
geboord. Bij de gaatjes in de ‘deksel’
van de Jasykoffstraat was dit echter
beslist niet het geval. Zij maken deel
uit van het voorwerp en hebben dus
waarschijnlijk ook een bij het voorwerp behorende functie gehad – de
pottenbakker zou niet voor niets
twee kleine gaatjes langs de rand
van een voorwerp prikken.
PRIMITIEVE KRUIK

Alles bij elkaar genomen is het duidelijk dat het voorwerp geen deksel is. Dan blijft er maar één andere
functie over: die van buikwarmer.
Een buikwarmer is een soort primitieve kruik. Er wordt echter geen
heet water ingedaan, maar de warmer wordt dicht bij het haardvuur
verhit. Wanneer hij flink heet is,
wordt hij in een doek gewikkeld
(om verbranden te voorkomen) en
op het pijnlijke lichaamsdeel gelegd.
Dit kan de buik zijn (zoals de naam
van het voorwerp aangeeft), maar

ook de schouder, de rug, een been
of een arm. De buikwarmer werd
op z’n plaats gehouden met touwtjes die door de twee gaatjes waren
gestoken. Het was de bedoeling dat
de hitte van de buikwarmer de pijn
in het betreffende lichaamsdeel verlichtte. Vandaag de dag zijn er in
de handel warmte-uitstralende lampen, kussens met kersenpitten die
verhit kunnen worden en elektrische dekentjes verkrijgbaar met een
soortgelijk effect. Wetenschappelijk
onderzoek wees inmiddels uit, dat
warmte inderdaad pijn kan verminderen. De buikwarmer is dus een
‘aardewerken pijnstiller’.

Harlingen. Uit deze drie vondsten
blijkt dat in de achttiende en negentiende eeuw in Friesland allerlei
soorten buikwarmers werden vervaardigd. De in Zaandam gevonden
buikwarmer past hier mooi tussen.
De buikwarmers geven aan, dat het
idee om pijn door warmte te verlichten al heel oud is, en dat de mensen
vroeger (toen er nog geen elektrische dekentjes of lampen waren)
toch de pijnlijke plekken op hun
lichaam wisten te verwarmen. Zo
blijkt maar weer, dat zelfs een verstoorde, archeologische vindplaats
iets leuks kan opleveren.
Literatuur:

FRIESLAND

Berg, G.T.C. van den en J.P.L. Vaars, 2006:

Een datering van het voorwerp kan
moeilijk worden gegeven. Over het
algemeen dateert het tijdens het
onderzoek gevonden aardewerk
uit de late zeventiende, de achttiende en de vroege negentiende
eeuw. De buikwarmer zal dus ook
uit deze periode zijn. De kleur van
het aardewerk en de kwaliteit van
het glazuur doen vermoeden dat de
buikwarmer uit de late zeventiende
eeuw of de eerste helft van de achttiende eeuw komt. De donkerrode
tot bruine spikkels en de helderrode
kleur van het aardewerk zijn kenmerkend voor Friese producten. De
buikwarmer is daarom waarschijnlijk in Friesland gemaakt. Dit komt
mooi overeen met de veronderstelling dat de buikwarmer uit de late
zeventiende of de achttiende eeuw
dateert – juist in die periode was er
een enorme import van Fries aardewerk in Noord-Holland.

‘Inventariserend veldonderzoek (proefsleuvenonderzoek) Jasykoffstraat, bergbezinkbassin, Zaandam, gemeente Zaanstad, in:
Hollandia reeks 96, Zaandijk. Meulen, A.
van der en P. Smeele, 2005: Fries aardewerk.
De pottenbakkers van Friesland 1750-1950.
Het ambacht. De mensen. Het aardewerk,
Leiden. Kleyn, J. de, 1989: Volksaardewerk
in Nederland sedert de late middeleeuwen,
Lochem.

SOORTEN

Een vrijwel identieke buikwarmer,
maar dan wat kleiner, is gevonden bij het Wilhelminaplein in
Leeuwarden. Deze dateert van vóór
1845. Een tweede exemplaar, groter
en rechthoekig, is in de negentiende
eeuw in Sneek vervaardigd. In de
collectie van ’t Openluchtmuseum
in Arnhem bevindt zich een achttiende-eeuwse buikwarmer waarop
een aardewerken kruik zit vastgekleid; dit is een bodemvondst uit
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Monsterboekje

De Zaanse papierindustrie

Traditie en modernisering
Door Ellen van der Grijn
& Adriaan Kardinaal

D

e traditionele papiermakerij was in de negentiende eeuw aan veranderingen onderhevig. Sommige papierfabrikanten
keerden zich tegen de nieuwlichterij, andere omarmden de modernisering en vernieuwing. Dit artikel is een vervolg
op het artikel in Zaans Erfgoed 20, waarin de Zaanse papiermakerij in windmolens werd afgezet tegen die in
watermolens op de Veluwe.

‘Papier moet in eene zeker mate,
sterk, taaij en buigbaar, maar ook
het moet (in de tweede plaats) vooral duurzaam zijn. Wat is belangrijker en meer noodzakelijk voor
Archiven, Actens, Staatsstukken,
Schuldverbintenissen, Kantoorboeken, Effecten, Bank en andere
gangbare billetten etc. dan de zekerheid dat het papier jaren... eeuwen
goed en handelbaar blijft en niet
vergaat. Die zekerheid gaat verloren wanneer geene zuivere, onverrotte lompen, en voornamentlijk
wanneer in dezelven chemische
bereidingen gebruikt worden die
20 Zaans Erfgoed

uit haren aart de duurzaamheid ongetwijfeld moeten slopen...’ Aldus
Stolp in een verhandeling van juli
1833 aan de Algemeen Secretaris
der Nederlandsche Huishoudelijke
Maatschappij. Stolp was een traditioneel papiermaker, die alle moderniseringen en vernieuwingen in de
industrie vanuit het perspectief van
sterkte en duurzaamheid van het papier afwees. In zijn brief noemde hij
zaken als nieuwe grondstoffen, het
koken van de lompen met kalk en
chemische behandelingen waarmee
hij ongetwijfeld het bleken van gekleurde en grove lompen bedoelde.

Bovendien had hij niet veel op met
het hierna genoemde ‘velijn papier’.
Andere papierfabrikanten namen
genuanceerdere standpunten in.
COMPARITIES

In oktober 1807 verzamelden de
Zaanse papierfabrikanten zich bij
notaris Dirk Yff om een contract
af te sluiten. Het was de witpapiermaker Jan Kool, eigenaar van
de Bonsem, in september van dat
jaar gelukt van een zekere Pierre
Borel informatie te krijgen over
de Engelse productietechnieken,
onder meer die om velijn papier te

Doorzichtvelijn

maken. Dit papier was in het midden van de achttiende eeuw door
de Engelse papiermaker Whatman
ontwikkeld. Hij spande over de koperdraden en ribben van de schepzeef een fijn geweven koperdoek.
Hierdoor krijgt het aldus gevormde
vel papier een minder sterke afdruk
(vergeure) van de schepzeef, met als
resultaat: een fijn, glad papier. Een
noviteit waar in drukkerijen naar
was uitgezien en die ook bij andere
papierkopers bleek aan te slaan. Jan
Kool wilde zijn kennis delen met
andere Zaanse papiermakers, de
herinrichting van zijn molen tonen.
Maar ook wilde hij het financiële
risico spreiden door de anderen erbij te betrekken. De samenwerking
werd een succes; zónder had menig
Zaanse papierfabrikant eerder zijn
deuren moeten sluiten. Maar Jacob
Honigh en Zoonen was niet geïnteresseerd in deelname en Blaauw
& Briel moesten na het raadplegen
van hun reders verstek laten gaan.
Samenwerking, in ‘comparities’ was
voor de Zaanse fabrikanten niet
vreemd. Zo stelden Van Vleuten
(erfgenaam van Van der Ley), Jacob
Honigh, Kool, Breet, Blaauw en
Briel en Van Gelder in 1813 een
schema op waarbij zij ieder voor
zich (door loting bepaald) proeven

zouden doen ‘om stoffen waarvan
men papier maakt’ te bleken. Van
deze eerste poging, waarvoor het
gevaarlijke chloorgas zou worden
gebruikt, kwam niets terecht.
PROBLEMEN

Oorspronkelijk kon wit papier alleen worden gemaakt van witte,
ongekleurde lompen respectievelijk hennep. Met name bij de witpapierfabricage deden zich tekorten
aan grondstoffen voor. Als reactie
daarop werd gezocht naar nieuwe
materialen danwel nieuwe manieren om die tot een geschikte grondstof te maken. Bovendien werden de
witfabrikeurs gedurende de Franse
tijd gehinderd door exportverboden, en daarna hadden ze (vanaf
ongeveer 1830) te kampen met de
concurrentie van goedkoop buitenlands (machinaal) papier dat op de
Nederlandse markt kwam. Ook de
grauw-, blauw- en basterdmolens
maakten tijdens de Franse bezetting moeilijke tijden door. De reden van hun afnemende afzet had
meer met de politieke omstandigheden te maken dan met schaarste
en prijs. De vraag naar dit product
bleek zich na terugkeer van de onafhankelijkheid te herstellen, zodat
deze fabrikanten zich minder snel

hoefden te heroriënteren. Hierna
zullen wij ons daarom uitsluitend
bezighouden met de gevolgen van
het proactief en reactief handelen
van de Zaanse witpapierfabrikanten, waarbij de bedrijven van Van
Gelder en Erve Blaauw, als exponenten van verschillend bedrijfsbeleid, centraal staan.
INNOVATIE

Twee vindingen gaven de papiernijverheid een totaal ander aanzien:
het bleken van grondstoffen en de
door stoom gedreven papiermachine. Maar de schaalvergroting bracht
ook nadelen met zich mee. Door de
toenemende productieomvang en
de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar grondstoffen, werden
de lompen minder zorgvuldig op
soort geselecteerd. Als gevolg van de
nieuw ontwikkelde procédés – zoals
koken met logen en ontkleuren met
chloorgas, chloorkalk of bleekpoeder – konden nu ook gekleurde en
grove lompen worden gebruikt. Het
zowel naar aard als kleur ongedifferentieerd bewerken van de vezels
deed de grondstof in zijn totaliteit
verzwakken. Toen dan ook nog eens
uit economische overwegingen het
vezelmateriaal na de chemische
behandelingen niet of slecht werd
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Papiermachine

gewassen/gespoeld, ontstond een
krachteloos papier, dat bovendien
snel bruine vlekken vertoonde.
Het zo gewenste en gezochte goedkope, fijne witte papier bleek dan
ook vaak een kort leven beschoren.
Dit werd publiekelijk duidelijk toen
Minister van Hall in 1845 klachten ontving van de zegelkantoren
over de ‘vergankelijkheid van het
zegelpapier’. Door de zegelwet van
1843 was het gebruik van gezegeld
papier voor officiële stukken definitief verplicht gesteld. Dit was een
vorm van indirecte belasting die
inkomsten verschafte aan de noodlijdende staatskas. Tegenover deze
inkomsten stond de staatsplicht de
levensduur van het papier waarop
was gestempeld te garanderen. Het
papier moest deugdzaam zijn en
niet na twee of drie keer vouwen
al uiteenvallen. Vele publieke en
private personen klaagden dat dit
wél gebeurde. De overheid schuwde
haar verantwoordelijkheden niet en
gelastte een grootschalig natuurwetenschappelijk onderzoek naar de
kwaliteit van papier. De resultaten
ervan leidden tot het formuleren
van kwaliteitscriteria en tot een
22 Zaans Erfgoed

overheidsbeleid waarbij alleen traditioneel vervaardigd papier mocht
worden gebruikt. Dirk Stolp, met
zijn pleidooi in 1833, kreeg alsnog
gelijk. Er ontstond een nieuwe
markt voor ambachtelijk kwaliteitspapier. Daarnaast nam de vraag
naar goedkoop drukpapier toe.
Deze vraag bepaalde aanvankelijk
het beleid bij het bedrijf van Van
Gelder Schouten & Comp.

en is 1830 in De Eendragt. Van
Gelders vooruitstrevende houding
manifesteerde zich in gedurfde investeringen in economisch niet erg
florissante tijden, en in zijn initiatieven tot technische vernieuwingen.
Dit alles tezamen moet een krachtig voorbeeld zijn geweest voor zijn
vier zonen, die uiteindelijk de eerste
stap zouden zetten naar mechanisatie door aankoop van een papiermachine.

VAN GELDER

Het bedrijf Van Gelder – gesticht
door Martin Schouten met de
aankoop van de papiermolen ‘De
Eendragt’ te Wormer – was geen
partenrederij. Na de dood van
Schouten breidde het bedrijf zich,
onder leiding van zijn schoonzoon
Pieter Smidt Van Gelder, gestaag uit
door aankoop van ‘De Bok’, ‘De
Kruiskerk’ en ‘De Soldaat’. In 1830
(toen Pieter zich terugtrok) bestond
het bedrijf uit twee witmolens en
twee bastaardmolens. Gedurende
Smidt van Gelders directeurschap
ging het bedrijf over op logen en
bleken. In het bedrijfsarchief is de
inrichting van bleekkamers vermeld: in 1826 in De Kruiskerk

CONCURRENTIE

Al in de Goldberg-enquête van
1801 meldde Smidt van Gelder,
dat er teveel goedkoop buitenlands
papier op de Nederlandse markt
kwam en dat het inlandse product
te duur was voor de export, mede
als gevolg van de vele belastingen
alhier en de invoerrechten elders.
Na de Franse tijd, waarin de Franse
en Engelse markten gesloten waren
voor Nederlands papier, volgde het
grotendeels wegvallen van de Duitse
markt. In Duitsland waren al sinds
1822 papiermachines in werking.
Als gevolg van de ‘Belgische Kwestie’
kwamen er belemmeringen op de
export naar België. De jonge Pieter

van Gelder vatte de situatie samen
in een brief van december 1835 aan
de Administrateur (minister) der
Nationale Nijverheid: ‘De beste
papiersoorten zijn te duur om in
het buitenland te worden afgezet. Voor de mindere kwaliteiten,
eerst ingevoerd uit Frankrijk, nu
door Veluwse fabrikanten gemaakt,
blijkt gezien de lagere prijs wel vraag
te zijn.’
BREUK

Er leek slechts één conclusie mogelijk: om te overleven moest worden
gemechaniseerd. Dit was een breuk
met het traditionele ondernemerschap. De firma Van Gelder kocht
om de plannen te realiseren in juli
1837 de molen ‘Het Fortuin’ van
de erven van Jan van Vleuten. Deze
eerste poging tot mechanisering
werd een echec door met name de
tegenwerking van de buren (Jacob
Honigh alsook Jacob en Klaas
Breet), die zich richtte tegen het
stoken met steenkool van de geldverslindende, grote stoomketels.
Tegenover de vroegere samenwerking in comparities kwam nu een
beeld van concurrentie naar voren.
Van Gelder schreef aan de koning,
dat ‘jalousie du metier’ zijn buren
dreef tot hun poging hem te dwingen om turf als brandstof te gebruiken (steenkool gaf volgens hen te
veel roetuitstoot). Het Fortuin was
een typische vroegmachinale fabriek waarin talloze papiersoorten
werden gemaakt, waaronder ook
witte. Naast het machinale product
werd er ook nog handgeschept papier gemaakt. Hoewel de eerste poging tot mechanisering economisch
geen succes was (Het Fortuin werd
in 1854 uiteindelijk verkocht),
gaven de Van Gelders de mechanisatie niet op. In 1845 stichtten
drie neven, de volgende generatie,
onder de naam Van Gelder Zoonen,
een nieuwe machinale fabriek.
Daartoe werd De Eendragt omgebouwd en heringericht om pakpapier te maken.
NAZATEN VAN BLAAUW

In tegenstelling tot het bedrijf Van

Gelder, dat zich in de negentiende
eeuw vormde, had Dirk Blaauw
vanuit de partenrederij ‘De Oude
Blaauw’ al in de achttiende eeuw
een groot bedrijf opgebouwd. De
onderneming bestond onder de
naam Blaauw en Briel uiteindelijk uit vijf molens, waarvan twee
wit- en drie grauw- en blauwmolens. Dirk Blaauw bezat zelf bij
zijn dood in 1782 een kwart tot de
helft van de parten van de afzonderlijke molens. In 1822 besloten
de reders tot splitsing. Blaauw en
Briel gingen door met ‘De Herder’
en ‘De Herderin’ voor het witte,
handgeschepte papier. Erve Blaauw
beheerde ‘De Oude Blaauw’, ‘De
IJver’ en ‘De Rijzende Zon’, alle
grauwpapiermolens. Gezien de
lage rendementen op geïnvesteerd
kapitaal concludeerden Blaauw en
Briel al snel, dat er voor witpapiermolens minder toekomst was. In
1830 werd De Herderin gesloopt,
in 1838 volgden de verkoop van
De Herder en de liquidatie van het
bedrijf. Erve Blaauw zag echter wel
mogelijkheden voor het witpapier
door het overheidsbeleid van 1847,
waarbij er een aanbesteding kwam
voor een langlopend contract om
zegelpapier te leveren. Vanuit de
kwaliteitscriteria moest het papier
met de hand geschept worden en
kwam het productieproces onder
controle te staan. Erve Blaauw tekende in en kreeg het contract toegewezen. Het moet de molen De
IJver zijn geweest, die als witpapiermolen werd heringericht. Ook de
aanbestedingen op postzegelpapier
in 1852 viel aan Erve Blaauw toe.
Zij maakten nog zegelpapier in
1869; om nog onbekende redenen
verloren ze daarna het contract. De
molen De IJver werd in 1873 gesloopt. Een nieuwe poging om de
markt voor kwaliteitspapier te betreden werd gedaan in 1878, toen
Erve Blaauw de opdracht verwierf
om het Nederlandse bankpapier te
maken. Opnieuw werd een pakpapiermolen omgebouwd tot witmolen; ditmaal De Oude Blaauw. Maar
het noodlot sloeg toe. Eind 1879
vloog de molen in brand. De Oude

Blaauw werd niet meer herbouwd.
In 1881 werd de laatste molen, De
Rijzende Zon, verkocht; het bedrijf
werd geliquideerd.
EPILOOG

Als gevolg van de gegarandeerde
afzet door de overheidsaanbestedingen hoefde het invoeren van
chemische technieken en mechaniseren nooit een overweging
voor Erve Blaauw te zijn. Nog tot
aan het einde van de negentiende
eeuw produceerden zij op traditionele manier papier zonder één of
andere vorm van innovatie. Van
Gelder Schouten & Comp. leed
grote verliezen, evenals in aanvang
Van Gelder Zoonen. Desondanks
bleven de nazaten van de markante
Pieter Smidt Van Gelder in de modernisering geloven, waardoor in
ieder geval het bedrijf Van Gelder
Zoonen als enige oorspronkelijk
Zaanse witpapierfabrikant de twintigste eeuw haalde. Tegelijkertijd
moet het de Van Gelders niet zijn
ontgaan, dat de vraag naar ambachtelijk kwaliteitspapier zich enigszins
herstelde. In 1869 kochten zij de
Veluwse molen ‘De Eendracht’
en richtten deze in tot ambachtelijke witpapierfabriek. Hoewel in
de geschiedschrijving de neergang
van de ambachtelijke papiernijverheid als een onafwendbaar proces
wordt gepresenteerd, blijkt er wel
degelijk een markt te zijn geweest
voor ambachtelijk kwaliteitspapier.
De negentiende-eeuwse vraag naar
‘deugdzaam’ papier was een voorloper van de moderne vraag naar
‘permanent houdbaar’ papier.
Literatuur
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De in 1933 gebouwde, 33 meter lange ‘Elfin’, het grootste Zaanse stoomschip, afgemeerd

De in 1890 gebouwde 24 meter lange Oostzeetajlk ‘Hubertus’ bij de

achter de oude kempenaar ‘L’Avenir’ een (ook bijna monumentaal!), varend scouting-

Zaanse Schans tijdens de ‘Bruine Vlootdag’ op 3 september 2005.

onderkomen bij het Lassie-complex tijdens de ‘Bruine Vlootdag’ op 3 september 2005.

Nationaal drijvend erfgoed

Maritiem drijvend erfgoed
Tekst en foto's: Albert Boes

D

e zeilende beroepsvaart bepaalde eeuwenlang het beeld op de Zaan. Toen eerst stoommachines en daarna verbrandingsmotoren het
zeil als voortstuwer verdrongen, leek er een einde te komen aan het bestaan van de traditionele scheepstypes. Nog net op tijd ontstond
een toenemende belangstelling om maritiem drijvend erfgoed te behouden.

Bij het behoud van het maritieme drijvende erfgoed spelen de Stichting Federatie Oud
Nederlandse Vaartuigen (FONV)
en het ‘Nationaal Register Varende
Monumenten’ een belangrijke rol.
De FONV is een koepel van behoudsorganisaties van verschillende
scheepstypen. Deze landelijke organisatie is stevig verankerd in de
Zaanstreek. Zo is het bureau van de
FONV, dat het Nationaal Register
Varende Monumenten operationeel houdt, gevestigd in Zaandam.
De Zaandammer Henk Brunt
beheert dit register als FNOVmedewerker en is secretaris van
de Sectie Varende Monumenten.
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Deze zelfstandige commissie binnen de FONV houdt zich onder
meer bezig met het ontwikkelen
van criteria (‘meetinstrumenten’)
ter beoordeling van het maritieme
erfgoed. Ook andere Zaankanters
dragen bij aan het behoud van
mechanisch voortbewogen schepen. Martin de Boer is voorzitter
van de Stichting tot Behoud van
Authentieke Stoomvaartuigen en
Motorsleepboten (BASM) en Frank
Boom is voorzitter van de Stichting
Het Stoomschip, die verscheidene
stoomvaartuigen (zoals de ‘Elfin’ en
de ‘Jacob Langeberg’) weer onder
stoom bracht. In september 2006
werd op de Zaan ter hoogte van

Wormer voor de tiende keer een
‘Bruine vlootdag’ georganiseerd. De
Stichting Saens Drijvend Erfgoed
presenteerde er een fraaie vloot zeilende, voormalige beroepsvaartuigen. Voorts zijn er initiatieven die
ertoe moeten leiden dat ooit een
Zaanse museumhaven tot stand
komt.
RICHTLIJN

Bij het terugbrengen van oude
schepen in hun oorspronkelijke
staat is het van groot belang dat
dit deskundig en historisch verantwoord gebeurt. De uitgangspunten daarvoor en de hiermee
samenhangende keuringen zijn

De fraaie 24 meter lange, in 1907 gebouwde hasselteraak Rien Sans Dieu’, met eigenaar Michel

Voormalige beroepsvaartuigen zeilen langs de geopende

Barrette (voorzitter van de Stichting Saens Drijvend Erfgoed) staand achter het roer tijdens de

Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer tijdens de

tiende (en laatste) ‘Bruine Vlootdag’ op 2 september 2006.

‘Bruine Vlootdag’ van 2 september 2006.

vastgelegd door de Sectie Varende
Monumenten en het Nationaal
Register Varende Monumenten,
waarbij sinds juni 1995 (toen het
register operationeel werd) Henk
Brunt is betrokken. Hij vertelt: ‘De
Sectie Varende Monumenten en het
daaruit voortgekomen Nationaal
Register Varende Monumenten zijn
opgericht door een aantal mensen,
die onder meer lid waren van de
Landelijke Vereniging tot Behoud
van het Historisch Bedrijfsvaartuig
(LVBHB) en van een zestal behoudsverenigingen en stichtingen. Deze houden zich bezig met
botters, authentieke stoomvaartuigen en motorsleepboten, platbodemjachten, zalmschouwen en
motorjachten die vóór 1945 zijn
gebouwd. Bij het opstellen van het
register speelde de in 1979 samengestelde publicatie ‘Het Aloude Schip’
een belangrijke rol. Deze uitgave
geeft een gedetailleerd overzicht
van schepen die aan leden van de
vereniging toebehoorden. Er is veel
historische informatie in verzameld
die als richtlijn kon dienen voor
mensen met restauratieplannen.’

BOKKEPOOT

Binnen de LVBHB is een aantal
werkgroepen actief: tuigerij en
documentatie, havens en ligplaatsen, beoordeling, oude motoren en
opduwers, kleine zeilvaart, motorvracht- en sleepschepen en publiciteit. Eens in de twee maanden
wordt de publicatie ‘De Bokkepoot’
uitgegeven. Het belang van behoud
van historische vaartuigen wordt
in steeds bredere kring onderkend.
Maar bij dit behoud kan geen gebruik worden gemaakt van fiscale,
financiële en technische voordelen,
zoals bij monumentale gebouwen
en zelfs complete landschappen. En
nog een verschil met onroerende
monumenten: alle kosten voor zowel het Register als het registreren
van schepen moeten volledig door
de eigenaar zélf worden betaald.
Om als ‘Varend Monument’ te
kunnen worden beschouwd, moet
een schip van origine Nederlands
en minstens vijftig jaar oud zijn en
een Nederlandse eigenaar of thuishaven hebben. Nederland kent een
enorm aantal verschillende historische scheepstypen, en ook drijvende

graanelevatoren en havenkranen
zijn in het Register opgenomen.
Henk Brunt en zijn echtgenote
zijn de trotse eigenaars van het
omstreeks 1932 gebouwde bakdekkruisertje ‘Jantina’. Ze zijn daarom
aangesloten bij de Vereniging van
Booteigenaren ‘Oude Glorie’. Als
bestuurslid van deze vereniging
heeft Henk zitting in het FONVbestuur.
LEVENSGESCHIEDENIS

Oude buitenlandse schepen die
door Nederlanders voor restauratie
zijn verworven, zoals Oostzeekotters en galjassen, zijn een aparte categorie. Wanneer deze tot een type
behoren dat vijftig jaar of langer
geleden beeldbepalend was op de
Nederlandse wateren, kunnen ze
ook in het Register worden opgenomen. Hieronder vallen ook de zeilende vrachtkotters die vroeger vaak
met hout uit de Oostzeelanden naar
de Zaan voeren. In de monumentenzorg wordt steeds meer aandacht
besteed aan de ‘levensgeschiedenis’
van gebouwen en voorwerpen. Te
restaureren objecten hoeven niet
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De ‘Balder’, afgemeerd bij het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. Bij de restauratie is deze aanvankelijk geheel teruggebracht in de staat zoals de zeillogger in 1912 werd gebouwd.
Daarbij werden de motor en het schroefraam verwijderd. In
verband met veranderde inzichten is de logger later toch weer
voorzien van een motor, omdat dit in de jaren twintig van de
vorige eeuw gebruikelijk was.

naar hun vroegste staat te worden
teruggebracht. Dit geldt ook voor
schepen, die vrijwel altijd in de loop
der tijd een groot aantal veranderingen ondergingen. Maar het is wel
van belang, dat bij de restauratie van
een schip een situatie wordt hersteld
die past bij een bepaald tijdsbeeld
van tenminste vijftig jaar geleden.
Dit kan de nodige discussies met
zich meebrengen. Een voorbeeld
van oude vaartuigen die gedurende
hun bedrijfsmatige periode om economische redenen zijn aangepast,
wordt gevormd door tjalken die als
zeilvaartuigen zijn gebouwd en later
tot motortjalk werden verbouwd.
Ook tussenliggende verschijningsvormen komen nog voor.
AFWIJKINGEN

Restauratie en reparaties met originele materialen en/of technieken
zijn niet altijd mogelijk; daarom
wordt ook gebruik gemaakt van
moderne materialen en technieken.
Dat geldt bijvoorbeeld voor las- in
plaats van klinkverbindingen. Tot
26 Zaans Erfgoed

op zekere hoogte worden deze afwijkingen geaccepteerd, maar het
totaalbeeld van het schip in haar
historische staat moet gehandhaafd
blijven en overeenkomen met het
vroegere gebruik van het schip.
Henk Brunt: ‘Neem nou een tjalkje,
waarbij de eigenaar als restauratiebeeld de zeilende vrachtvaart kiest.
Daarbij zal dan tenminste de aanduiding van de luikenkap van het
schip aanwezig moeten zijn. Een
salon met zadeldak past dan niet in
het beeld. Maar als kan worden aangetoond dat het betreffende schip
al meer dan vijftig jaar geleden tot
jacht werd verbouwd, dan is die salon wél acceptabel als monumentaal
geheel.’ Vaak is de hele levensgeschiedenis aan oude schepen af te
lezen. Dat is vanuit historisch oogpunt zeer interessant. Bij de opzet
van het Nationaal Register Varende
Monumenten speelde men daarop
in. Daarom wordt bij de beoordeling
een onderscheid gemaakt tussen de
romp, de opbouw, de voortstuwing
en het interieur. Deze worden vervolgens gekwalificeerd als: geheel
monumentaal, voldoende monumentaal en beperkt monumentaal.
Hiertoe werden algemene criteria
ontwikkeld, die voor de verschillende scheepstypen weer apart zijn
uitgewerkt. Daarnaast kent het
Register nog de categorieën ‘in potentie monumentaal’ en ‘historisch
casco’. De categorie ‘in potentie
monumentaal’ bestaat uit historische casco’s met een restauratieplan
dat aan de minimale eisen van een
Varend Monument voldoet. Voorts
hanteert het Register naar de buitenwereld uitsluitend de categorieen: Toekomstig Varend Monument
en Historisch Casco.
DUIZENDEN CASCO’S

Behalve de Varende Monumenten,
varen er in Nederland heel wat schepen rond die niet direct als monument aan te merken zijn, maar wel
ouder zijn dan vijftig jaar. Er liggen
in Nederland nog duizenden casco’s
van historische bedrijfsvaartuigen,
zoals bijvoorbeeld een groot deel
van het Amsterdamse woonboten-

bestand. Het zou een verrijking zijn
om het uiterlijk daarvan weer in de
originele staat terug te brengen.
Wanneer bijvoorbeeld een door de
opbouw ‘verrommeld’ casco wordt
teruggebracht tot de ‘oorspronkelijke staat’, maar is aangepast als woning, zou de mogelijkheid moeten
bestaan een dergelijk vaartuig in het
Register op te nemen. Daarvan zou
een belangrijke impuls kunnen uitgaan. Er is besloten dergelijke schepen op te nemen in een lijst van
Historische Casco’s. De meeste traditionele, zeilende charterschepen
die varen met betalende passagiers,
zijn ook in deze categorie onder
te brengen. Deze schepen wijken
namelijk sterk af van de uitvoering
die ze ooit hadden als beroepsvaartuig. Binnen de behoudsorganisaties vraagt men zich nogal eens af
of het onderscheid tussen ‘Varend
Monument’ en ‘Historisch Casco’
verstandig is. In de afgelopen decennia zijn heel wat casco’s van historische bedrijfsvaartuigen van de sloop
gered door mensen die de schepen
uiterlijk in hun originele staat terugbrachten. Dit konden ze doen
door het voormalige laadruim in te
richten voor bewoning. Daardoor is
de functie van het schip veranderd.
Daarbij kan de originele luikenkap
gehandhaafd zijn. Weliswaar zijn
dan vaak enige luiken vervangen
door lichtkappen, maar het uiterlijk van een zeilend vrachtvaartuig
is in zijn oorspronkelijke staat te
aanschouwen. Er is discussie over of
dergelijke schepen als een ‘Varend
Monument’ kunnen worden aangemerkt. Voor de beoordeling óf
een oud vaartuig kan worden opgenomen in het Nationaal Register
Varende Monumenten en zo ja in
welke categorie, is door de FONV
de Sectie Varende Monumenten
opgericht, die bestaat uit scheepsdeskundigen.

Dit artikel is ontleend aan het boek
‘Zaankanters en het water door de eeuwen
heen’, dat onder auspiciën van de Vereniging
Zaans Erfgoed in november 2007 verschijnt
bij de Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
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zijn de kenmerken van Van Borkulo Verzekeringen.
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Een team van
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E-mail: info@vanborkulo.nl
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Het tijdschrift informeert
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Drie maanden de Zaanstreek samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Jaap de Koning
Foto’s: Wim de Jong (GAZ)

4 januari
Het Zaans Museum wist in 2006 ongeveer dertig procent meer bezoekers te
trekken dan in het jaar daarvoor. In totaal
kwamen er zo’n dertigduizend mensen
het museum binnen.

persoonlijke betrokkenheid van iedereen
zou Zaanstad niet zo’n sterk gemeenschapsleven kennen.’
8 januari
Peter van Delft is benoemd als interim
manager in deeltijd van de Zaanse Schans
en het Zaans Museum. Hiermee is de
vacature opgevuld die ontstond door het
vertrek van Victor Moussault. Deze is inmiddels zakelijk directeur van museum
Mauritshuis in Den Haaag.
9 januari
De nieuwe eigenaar van hotel-restaurant Sans Pareil tegenover de Zaanse
Schans, Eric Stravers, zette tijdens een
bijeenkomst in café Batavia in Wormer
de nieuwe website www.ontdekdezaanstreek.nu in werking.

rs

gt.

6 januari
De sociale en maatschappelijke binding is de kracht van Zaanstad. Dat zei
waarnemend burgemeester Tonny van
de Vondervoort in haar nieuwjaarstoespraak in het Zaantheater. ‘Zonder de

17 januari
De restauratie van de toren en het dak van
’t Reghthuys in Westzaan is uitgesteld.
De kosten bedragen 180.000 euro. De
stichting is afhankelijk van de gemeente
Zaanstad. Voorzitter Wouter Veenis van
het stichtingsbestuur hoopt dat de gemeente garant wil staan voor 75 procent
van de kosten. De stichting heeft zelf
25.000 euro in kas.
18 januari
Het Molenmuseum in Koog is ook de
komende vijf jaar weer officieel erkend
door de stichting Het Nederlandse
Museumregister.

5 januari
De Kamer van Koophandel maakt zich
zorgen: steeds meer bedrijven laten de
regio Groot-Amsterdam – waarvan de
Zaanstreek deel uitmaakt – links liggen
vanwege de slechte bereikbaarheid. Als
wegen en openbaar vervoer niet verbeteren, verliest de regio de concurrentieslag.
6 januari
De naam ‘Kroonenburg’, voor het ‘nieuwe dorp’ op de plaats van en rondom
het huidige zorgcentrum Erasmushuis
te Zaandam, is afkomstig van een molen. Aan de Zaandamse Oostzijde naast
het pand Zwaardemaker is recent ook
al een woongebouw Kroonenburg verrezen. Geen van beide partijen maakt er
bezwaar tegen dat dezelfde naam wordt
gebruikt.

13 januari
De gemeente werd het met bioscoopbedrijf Minerva eens over een bios in
Inverdan. Minerva zet een grote bioscoop neer op de plek van de voormalige
parkeergarage. Daar komt aan de kant
van het Rustenburg een woontoren, met
daarachter de bioscoop.

12 januari
‘We groeien als kool’, zegt Tom
Tulleken van de Historische Vereniging
Wormerveer. ‘We bestaan inmiddels vier
jaar en hebben al achthonderd leden.’
13 januari
De Burcht, destijds gebouwd als gemeentehuis voor Zaandam, is door Parteon
grondig opgeknapt. De woningcorporatie vindt het belangrijk dat dit monument uit 1846 behouden blijft voor de
streek.

19 januari
De belangstelling voor het Zaandamse
filmtheater De Fabriek vertoont een
stijgende lijn. Ruim 19.000 bezoekers
zorgden in 2006 voor een gemiddelde
zaalbezetting van twintig procent. Het
jaar daarvoor was dit veertien procent.
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Kroniek
24 januari
Stroomt de Zaan wel of stroomt hij
niet? Het antwoord op die vraag is
van belang voor tien grote koelwaterlozende bedrijven aan de Zaan. Als
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier vasthoudt aan de kwalificatie ‘stilstaand water’, raken veel
koelwaterlozende bedrijven in de knel.
Noodzakelijke uitbreidingsplannen komen dan mogelijk niet verder dan de
tekentafel.
25 januari
Hans Kuyper wordt de eerste stadsdichter van Zaanstad. De stadsdichter verwerkt gevraagd en ongevraagd belangrijke gebeurtenissen en onderwerpen in
Zaanstad in gedichten.
29 januari
De dames Schuurman besloten tot teleurstelling van hun klanten eind februari
te stoppen met hun werkzaamheden in
de boekhandel te Wormerveer. De zaak
blijft wel bestaan.
1 februari
Het Weefhuis in Zaandijk gaat weer
open. Alle weekeinden in 2007 zijn al
volgeboekt door kunstenaars die er willen exposeren. Han Mes is de eerste exposant.
6 februari
De Zaanse basisscholen werken nauwelijks meer met de Cito-eindtoets. Nog
slechts een handjevol Zaanse scholen
doet mee aan deze test, die deze week
wordt afgenomen bij landelijk tachtig
procent van de leerlingen uit groep acht
van de basisscholen.
9 februari
Vijf leerlingen van het Michaël College
te Zaandam behaalden als eerste lichting
hun Cambridge Certificate of Advanced
English. De docent Engels vindt het voor
een eerste groep deelnemers een goed resultaat.
10 februari
Bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam
komt een monument voor Walraven
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Drie maanden de Zaanstreek
van Hall. Hij was een van de belangrijke financiers van het verzet tegen de
Duitsers en de zorg voor onderduikers.
De ‘Bankier van het Verzet’ deed dat
door waardepapieren om te wisselen tegen valse documenten. Van Hall woonde
in Zaandam.
12 februari
Woningbouwcorporatie Parteon kreeg
de Jaap Klaassen Prijs vanwege het actieve beleid dat Parteon voert om leerling-bouwvakkers te scholen.
14 februari
De natuurgebieden in de Zaanstreek
moeten een prominente rol krijgen in
de ontwikkeling van de streek. Niet als
plek om huizen of bedrijven te bouwen,
maar als waardevol bezit dat de economie kan bevorderen. Dat was het standpunt van wethouder Keijzer tijdens de
Noordvleugelconferentie.
17 februari
Er is een nieuw boek over Verkade uit. Dit
keer een terugblik op bijna een eeuw medezeggenschap bij het bedrijf. Het boek
werd samengesteld door voorzitter Siem
Waiboer van de OR van Verkade. Het is
te koop in de personeelswinkel van het
bedrijf.
20 februari
De zorgboulevard op het terrein van
het Zaans Medisch Centrum (ZMC) te
Zaandam moet er uiterlijk begin 2011
staan. Deze boulevard moet samen met
het ZMC het centrum van de zorg in de
Zaanstreek gaan vormen. Er komt een
keur aan gezondheidsvoorzieningen.
23 februari
Bij houtzaagmolen Het Jonge Schaap aan
de Kalverringdijk te Zaandam werd de
krukas ingehesen. De krukas wordt ook
wel ‘het hart van de molen’ genoemd en
weegt ongeveer 150.000 kilo. De volgende dag zou, als het weer het toeliet,
de kap op zestien meter hoogte op het
molenlijf worden geplaatst. Weer een dag
later konden dan de twee circa 20,5 meter
lange roedes worden ingehesen.

24 februari
De Jan Brassertunnel wordt officieel in
gebruik genomen. De onderdoorgang
tussen Krommenie en Assendelft is vernoemd naar Jan Brasser (‘Witte Ko’), een
bekende Zaanse verzetsheld. In de tunnel
is een herdenkingsmonument voor hem
aangebracht.

Kroniek
28 februari
Ton Neuhaus stopt na veertig jaar als
bestuurslid van Vereniging de Zaansche
Molen. ‘Het is mooi geweest. Maar voor
de goede orde: ik ga wel door als conservator van het Molenmuseum.’
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geheim van Jaap de Olieslagersknecht’
van Gerben Wijnja.
13 maart
Woningcorporatie ZVH heeft het ter-

20 maart
De opbrengst van de jaarlijkse eierenactie van de Odd Fellows uit Krommenie
gaat dit jaar naar Stichting Hospice
Zaanstreek. Het geld is bestemd voor

3 maart
Vanaf komend voorjaar moet er weer
vee grazen in de Kalverpolder. Een werkgroep van vrijwilligers was het afgelopen
halfjaar druk doende van het verruigde
gebied weer een open veenweidelandschap te maken. Dit werk leverde de
Landschapprijs Noord-Holland op.
5 maart
Het postkantoor aan de Esdoornlaan in
Wormerveer gaat in juni dicht. Hiervoor
in de plaats komt een postagentschap, dat
wordt gevestigd in de boekhandel van

audiovisuele apparatuur voor de familiekamer van het hospice.
23 maart
Het gebied A8ernA in Koog, onder de
snelweg A8, maakte de afgelopen jaren
een indrukwekkende ontwikkeling door.
Zo indrukwekkend dat het project de
Parteon Architectuurprijs in de wacht
sleepte.
27 maart
De Zaandamse Trijntje Munters schilderde op elf doeken de kruisweg van Jezus
Christus. Het is bijzonder dat deze doeken komen te hangen in een protestante
kerk: de Bullekerk in Zaandam.
voorheen de dames Schuurman aan de
Stationsstraat.
10 maart
In het Molenmuseum te Koog wordt de
tentoonstelling ‘Aan de slag met Japie’
geopend, gebaseerd op het boek ‘Het

rein van tennisvereniging Wormerveer
gekocht. Het terrein ligt in het Guisveld
achter het NS-station, naast voetbalclub
Saenden. De aankoop past in het streven van ZVH het natuurgebied in de
toekomst toegankelijk te maken voor de
burger.
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Heijnis & Schipper voor Zaanse boekproducties
Heijnis & Schipper (sinds 1821) is van
oudsher hét adres voor uitgave en/of
productie van Zaanse boeken. Vele titels
werden vervaardigd aan de Zaandijkse
Lagedijk. Zo was het in de 19e en de
20e eeuw en zo is het nu nog steeds.
Een greep uit onze producties:
Zaken in Zaandijk Ed Pielkenrood
Cees Dekker Kunstenaar bij Verkade Jan Pieter Woudt
Mooi Zaans jubileumuitgave van Somass Bouwbedrijf
Zaans Schetsboek Hinne Terpstra
En nu een gewoon Hollandsch liedje Co Rol

Ook voor uw uitgave zetten wij graag onze expertise in.
Postbus 21 1540 AA Koog aan de Zaan
Lagedijk 158 1544 BL Zaandijk
Telefoon 075 6401730 Fax 075 6281423
www.heijnis-schipper.nl e-mail: info@heijnis-schipper.nl
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Boekennieuws
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Redactie-coördinatie Corrie van Sijl

ieuwe publicaties over de Zaanstreek belicht

JODENVERVOLGING IN OORLOG

‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten
horen’. Joden in de Zaanstreek (19401945) van de hand van Pim Ligtvoet is
een monument, in dubbel opzicht. Het
gedenkt niet alleen de joodse inwoners

van Zaandam (die op 17 januari 1942
het bevel kregen huis en haard te verlaten
en onderdak te zoeken in het getto te
Amsterdam) en de joodse inwoners van
de andere Zaanse dorpen (die kort daarna
ook weg moesten), maar ook alle joden
die daarna in onderduik in de Zaanstreek
verbleven. In 1942, 65 jaar geleden,
verlieten 314 joodse Zaankanters de
Zaanstreek; 184 van hen kwamen om.
Precieze aantallen van onderduikers en
hun helpers zijn niet bekend, maar van
180 joodse onderduikers konden personalia worden achterhaald en daarmee
kwamen ook hun beschermers in beeld.
Elke (voormalige) Zaanse gemeente
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komt in dit boek op dezelfde wijze aan
bod: in de inleiding verhaalt Ligtvoet hoe
de joodse gemeenschap er uitzag, en wanneer en op welke wijze de evacuatie door
de bezetter z’n beslag kreeg. Zaandam
was in dat opzicht een proefproject,
misschien wel als straf voor het Zaanse
aandeel in de februaristaking. Wat de
Duitsers betreft was die proef geslaagd.
Vervolgens behandelt Ligtvoet in alfabetische volgorde alle families, onderscheiden in drie categorieën: de mensen die op
de evacuatielijsten stonden en die dus in
de Zaanstreek woonden, andere joodse
namen (van mensen die niet hoefden te
vertrekken of die hier niet woonden maar
bijvoorbeeld wel werkten) en tenslotte de
onderduikers. Waar mogelijk krijgen zij
allen een levensbeschrijving. Van sommigen is veel bekend, zoals van de familie
Eisendrath, wier lot in een voorpublicatie van dit boek in het vorige nummer
van Zaans Erfgoed werd verhaald, van
anderen weinig. Maar van nagenoeg allen is bekend of zij de Shoa overleefden
of niet. Foto’s – het is verbazend hoeveel er daarvan bewaard zijn gebleven,
ook van hele families die er niet meer
zijn – verlevendigen het boek, evenals
de vele kadertjes waarin documenten
van controlerende politiefunctionarissen zijn weergegeven, compleet met de
schattingen van de verbeurd verklaarde
inboedels van de verdrevenen. De in
diezelfde kadertjes neergezette egodocumenten – afscheidsbrieven en -kaarten
uit Amsterdam of Westerbork – brengen
de mensen heel dichtbij. De titel van het
boek is een citaat uit één van deze brieven. Ook de vorm van het boek is monumentaal: 335 dichtbedrukte bladzijden
in een prachtige donkerblauwe omslag,
met een uitgebreide verantwoording en
een register dat de toegankelijkheid verder vergroot. Geen boek, misschien, om
achter elkaar te lezen, wel een boek om

van tijd tot tijd met eerbied ter hand te
nemen. Eerbied voor alle mensen die erin
genoemd worden, en eerbied voor het
monnikenwerk dat Pim Ligtvoet en zijn
secondanten verrichtten om al dit materiaal bij elkaar te zoeken, te ordenen en
meer dan leesbaar te presenteren.
Pim Ligtvoet, ‘Ik heb een heel tijdje niets
van me laten horen’. Joden in de Zaanstreek
(1940-1945).Wormer, Stichting Uitgeverij
Noord-Holland, 2007. ISBN 978-9078381-08-2. (CvS)

LYCEUM IN OORLOGSJAREN

Min of meer toevallig ontdekte Fred
Roodenburg in het rommelhok waar
het Zaanlands Lyceum zijn archiefstukken in stoffige dozen bewaart, een

hoeveelheid materiaal met betrekking
tot het wel en wee van de school in de
oorlogsjaren. Om een breder publiek de
mogelijkheid te bieden daar kennis van
te nemen, besloot hij tot publicatie. Het
resultaat is een stevig boekwerk waarin
in chronologische volgorde alle bij dit
thema passende documenten zijn weergegeven – het merendeel in transcriptie,
omdat de staat van de meeste stukken
weergave in origineel niet toeliet. In zes
hoofdstukken (voor ieder jaar één vanaf
september 1939, toen Duitsland Polen
binnenviel, tot 1945 na de bevrijding)
krijgen we een behoorlijk beeld waar een
gemiddelde school in die jaren mee te
maken had. Hoofdmoot vormt de correspondentie tussen enerzijds de rector
van de school Oosterhuis en anderzijds
diverse autoriteiten, zoals de burgemeester van Zaandam, de Inspecteur der Lycea
te Den Haag en de Secretaris Generaal
van het departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming.
Veel stukken bevatten bevelen die eenvoudigweg uitgevoerd moesten worden
en die voor alle scholen golden. Dat betrof onder meer: hoe te handelen in geval van luchtalarm (1939), verwijdering
van de bezetter onwelgevallige werken
uit de boekenlijst en schoolbibliotheek
(1940, onder andere het standaardwerk
van Einstein over de relativiteitstheorie
diende in een gesloten kast te worden
opgeborgen), ontslag van een aantal leraren in 1941 (omdat zij joods waren,
weten wij, maar dat staat niet in het
betreffende document), verwijdering
van joodse leerlingen met ingang van
het schooljaar 1941-1942, en beperking
van het aantal lessen in verband met toenemend brandstofgebrek in de strenge
winters van 1943 en 1944. In de laatste
twee oorlogsjaren werd de voortgang
van het onderwijs steeds moeizamer; op
een gegeven moment was het Zaanlands
verspreid over maar liefst negen dislocaties, omdat het schoolgebouw aan de
Westzijde gevorderd was. Terugkerende
thema’s zijn verder: het meewerken door
docenten en leerlingen aan de collectes
voor de winterhulp (waarvoor nauwelijks
animo bestond) en vanaf 1942 uitstel (of
niet) van opkomst voor de Arbeidsinzet
voor leerlingen vanaf achttien jaar. In de
laatste oorlogsjaren werden de examenregels steeds verder aangepast; van nor-

male lessen was nauwelijks nog sprake.
Roodenburgs boek biedt boeiende lectuur, maar het lezen ervan vergt wel
enige basiskennis over de geschiedenis
van Nederland tijdens de oorlog, die
bij een jonger publiek niet meer vanzelfsprekend aanwezig is. Een bronnenpublicatie als deze zou aan inzichtelijkheid hebben gewonnen als elk hoofdstuk
was ingeleid met een klein overzicht van
de voornaamste (oorlogs)feiten uit het
betreffende jaar. Veel meer dan hooguit
een bladzijde extra per jaar zou dat niet
hebben gekost. Verder is het een beetje
jammer dat Roodenburg niet in het boek
vertelt waar en hoe hij zijn materiaal heeft
gevonden. Maar dat doet niet af aan de
verdienstelijkheid van de publicatie op
zich.

Blauwepad te Zaandam. Artistieke aspiraties had hij al jong, toch kwam hij na
de lagere school in dienst bij Bruynzeel
waar hij de rest van zijn arbeidzame leven bleef. Maar het bloed kroop waar het
niet gaan kon: aanvankelijk binnen de
Bruynzeel Personeelsvereniging, maar al
snel ook daarbuiten, trad hij steeds vaker
op met cabaret- en liedjesprogramma’s.
Jarenlang was hij de vaste ‘buutreedner’
van de Zaanse carnavalsvereniging De
Zaanzotters. Uitgebreid komt het Bico
cabaret van de gebroeders Molenaar
(Wastora) uit de jaren vijftig ter sprake,
bedoeld om de gelijknamige wasmachines
aan de man te brengen. Naast al deze activiteiten op het toneel schilderde Theewis
ook. In zijn laatste jaren, heel oud werd

Fred Roodenburg, het Zaanlands Lyceum
in de oorlogsjaren 1940-1945. Castricum
2006. Uitgave in eigen beheer. Geen ISBN.
(CvS) (Bij de auteur is nog een beperkt
aantal exemplaren verkrijgbaar, adres via
redactie.)

MEMOIRES HARRY FIELDS

In Zaans Erfgoed nr. 14 (september
2005) bespraken wij de in het Engels
verschenen memoires van Harry Fields,
die als Heinrich Führer in de jaren dertig van de vorige eeuw met zijn ouders
en broer als joodse vluchteling in de
Zaanstreek terechtkwam en daar uiteindelijk niet ontkwam aan de nazi’s. Het
hele gezin overleefde Bergen Belsen en
keerde terug, maar kon hier niet meer
aarden en emigreerde naar Amerika. Van
die memoires is onlangs een Nederlandse
vertaling verschenen.
Turbulente tijden. De Odyssee van
een joodse vluchteling. Laren, Verbum
Holocaust Bibliotheek, 2007. ISBN
9789074274074. Vertaling door N. van
der Hoeven.

KUNST EN CULTUUR

Het derde deel van zijn serie Zaanse
Toppers besteedt Gerrie Hulsing aan leven
en werk van de Zaanse cabaretier, clown
en schilder Wim Theewis (1923-1988).
Theewis was afkomstig uit een eenvoudig
milieu en bracht zijn jeugd door aan het

hij niet, leefde hij tamelijk teruggetrokken. Hulsing geeft een compleet beeld
van deze veelzijdige artistieke man: hij
beschrijft hem niet alleen als clown, maar
laat ook zien dat Theewis een gul en goedgeefs mens was. Het boek is voorzien van
vele teksten, foto’s en anekdotes, en tot
slot van een keurige bronvermelding. Het
enige smetje is dat de indeling van het
boek een beetje rommelig is. Maar voor
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Boekennieuws
een oudere generatie is dit boek een feest
van herkenning en voor een iets jonger
publiek, waaronder ondergetekende, is
dit een aardige kennismaking met een
zeer veelzijdig en getalenteerd mens.
Gerrie Hulsing, Wim Theewis. Met een
lach en een traan. Zaanse Toppers deel
3. [Purmerend], Op den Vinken, 2006.
ISBN 10: 9074074022, ISBN 13:
9789074074025. (Huibert Latenstein)

NEGENTIG JAAR ZVV ZAANDIJK

Het oogt aan de buitenkant als het
zoveelste exemplaar van het clubblad,
maar de schijn bedriegt. Vijf jaar na
het verschijnen van het jubileumboek
‘Over het spoor, over de brug’ viert de
voetbalvereniging Zaandijk het negen-

tigjarig bestaan met een speciale editie
van de Blauwwitter. De diverse perioden
in de geschiedenis van de club worden
omlijst met tijdbalken waarin politieke,
sportieve en maatschappelijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis zijn
opgenomen. Dat is leuk gevonden en
het plaatst de lokale gebeurtenissen in
een breder perspectief. Daarnaast zijn er
langere artikelen die gaan over het reilen
en zeilen van de club. De vaak onzichtbare steunpilaren binnen een vereniging
worden op een leuke manier in het zonnetje gezet. Verder wordt op een lezenswaardige manier heden en verleden aan
elkaar geknoopt. Het boek is een feest
voor het oog. De lay-out en het fotowerk zien er zeer professioneel uit. Uit
de opzet van het boek blijkt dat er goed
over is nagedacht. Wél is het jammer dat

een register ontbreekt, maar misschien
mag je dat bij een jubileumboek in deze
categorie niet vragen. De duidelijk gestructureerde opzet van het boek via de
tijdbalken én de overzichtelijke indeling
van de hoofdstukken zorgen ervoor dat
het als naslagwerk zeker te gebruiken is.
Al met al een jubileumboek dat in z’n
opzet en uitvoering navolging verdient.
Blauwwitter, 1917 – Speciale Editie
– 2007. ZVV Zaandijk 90 jaar voor elkaar. Speciale uitgave van het Clubblad
van ZVV Zaandijk t.g.v. het 90-jarig bestaan. Zaandijk, 2007, uitgave in eigen
beheer, geen ISBN. (RL)

ZKC 75 JAAR

Weer een jubileumboek en wel over de
sport waar Nederland met de regelmaat
van de klok wereldkampioen in wordt.
De van oorsprong Christelijke Zaanse
Korfbalclub zet zijn 75-jarig bestaan
luister bij met een terugblik. Naast een
piepklein deel over de oorsprong van het
korfbal gaat ruim de helft van het boek
over de geschiedenis van ZKC. Hierin
zijn ook terugblikken van leden op de
ZKC-hoogtepunten opgenomen. Verder
zal het boek vooral de ZKC’ers van nu
plezier doen. Via teamfoto’s en foto’s van
de mensen achter de schermen kun je
nagaan wie er in heren 3 zat en wie er
achter de bar stond in de kantine. Dit
goed verzorgde boek is in zijn soort zeldzaam te noemen, want zoveel verschijnt
er niet over de korfbalsport.
Margriet van den Houten en Anja van der
Meulen, Jubileumboek ZKC, Zaanse
Korfbalclub 1931-2006, 75 jaar.
Zaandam, Christelijke Zaanse Korfbalclub
ZKC ’31, 2006, uitgave in eigen beheer,
geen ISBN.(RL)

OUD EN NIEUW STEDENSCHOON

De brochure Monumentenroute ZaanZuid is het vijfde en laatste deeltje van
een serie (fiets)routebeschrijvingen langs
Zaanse monumenten. In dit deeltje
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worden zo’n 130 monumentale panden beschreven (kerken, woonhuizen,
villa’s, badhuizen, musea en molens) in
de volgorde waarin de fietser of wandelaar ze tegenkomt langs de voorgestelde
route. Die loopt vanaf station Zaandam
met wat kleine slingertjes noordwaarts
langs Westzijde en Zuideinde tot aan de
Julianabrug en vandaar via de Zaanse
Schans en Haaldersbroek langs de
Oostzijde en over de Zuiddijk weer terug
(op de achterkant van de brochure is een
kaartje geplaatst). Van elk monumentaal
object is een klein maar scherp fotootje
opgenomen; in de beschrijving wordt
gemeld wanneer en in opdracht van wie
het is gebouwd, op welke bijzonderheden
je moet letten, en hoe het is beschermd
– als rijks- provinciaal of gemeentemonument. In pakweg veertig bladzijden
is zo een vracht informatie in soms wel
heel kleine lettertjes verwerkt. Wie dat
allemaal tot zich wil nemen, staat vaak
en lang stil. De tocht virtueel maken, op
een regenachtige avond, kan net zo leuk
zijn. Wandelen, eventueel in gedeeltes,
en uitgebreid kijken of je alles terug kunt
vinden, kan natuurlijk ook. In ieder geval
is dit een handzaam overzicht van het vele
moois dat in zo’n klein stukje Zaanstad
is te vinden.

langer en korter geleden, aangetroffen.
Helaas waren die niet spectaculair of omvangrijk genoeg om er iets zichtbaar van
te houden. Bij de resten van bommen uit
de Tweede Wereldoorlog zaten gelukkig
geen blindgangers die de werkzaamheden
vertraagden. De zogenoemde Forbo-affaire deed dat wél, maar dat had te maken
met kwesties boven de grond. De tekst
waarin al deze zaken worden verhaald is
helaas niet echt helder gestructureerd, en
het is niet zo gemakkelijk enige logica te
ontdekken in de volgorde waarin de geschiedenis van het oude Assendelft en het
nieuwe Saendelft worden gepresenteerd.
Het fotowerk vormt de hoofdmoot van
dit boek. Dat valt uiteen in twee delen. In
het eerste deel horen de foto’s bij de tekst,
maar door het ontbreken van bijschriften is de samenhang niet altijd duidelijk.

En wat een prent van Zeepziederij De
Adelaar in een boek over Saendelft doet?
In het tweede deel komt de architectuur
van de nieuwbouw aan bod. Die is op veel
plaatsen bijzonder, zoals iedereen kan
zien die de moeite neemt ter plekke een
kijkje te nemen. Saendelft is opgedeeld
in een groot aantal kleine buurtjes, elk
met hun eigen architectonische karakter.
De weergave daarvan in de strakke foto’s
van Jannes Linders is naar mijn smaak het
meest geslaagde deel van dit boek.
Jaap Huisman (tekst) en Jannes Linders (fotografie), Pioniers in het veen. De wording
van Saendelft. Amsterdam, Studio Roozen
b.v., 2006. ISBN 10: 9077650032, ISBN
13: 9789077650035. Uitgave t.g.v. 10
jaar bouwen in Saendelft. (CvS)

Willeke Koops, Monumentenroute ZaanZuid: Zaandam-Koog aan de Zaan.
Zaanstad, Dienst Wijken,Gemeente
Zaanstad, 2006. ISBN: 90 806620 5 4.
(CvS)

SAENDELFT
EN WAT ER EERDER WAS

Pioniers in het veen, de wording van
Saendelft verscheen tien jaar nadat in
december 1996 de eerste paal voor deze
Vinexwijk werd geslagen. De titel verwijst naar de pioniers van nu, van de
projectontwikkelaar en de eerste bewoners, maar ook naar mensen die in vroeger tijden op de Assendelftse veengrond
een bestaan vonden. Op diverse plekken
aan weerskanten van de oude Dorpsstraat
zijn sporen van vroegere bewoning, van
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Verenigingsnieuws

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

D

e vaste rubriek ‘Verenigingsnieuws’ kan alleen bestaan bij gratie van de inzending van berichten door Zaanse cultuur-historische verenigingen,
stichtingen en andere organisaties op dit terrein. ‘Interne’ mededelingen kunnen niet worden geplaatst, maar nieuws dat ook interessant
kan zijn voor anderen dan de leden van ‘de eigen club’, ontvangen wij graag. Deze kunt u per post of mail zenden naar de redactie van
Zaans Erfgoed; de adressen zijn vermeld op bladzij 2 van dit blad.

IN MEMORIAM L.A. ANKUM

Op 1 april jl. overleed prof. dr. L.A.
Ankum. Pol Ankum, emeritus hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit
van Amsterdam, was bestuurslid en veelal
voorzitter van een groot aantal organisaties binnen en buiten de Zaanstreek.
Daarnaast verzorgde hij een aantal
publicaties, waarvan zijn proefschrift
‘Prijsinflatie, kostprijsberekening en
winstbepaling’ (Leiden, 1969) de voornaamste was. Voor de Zaanstreek is zijn
‘Een bijdrage tot de geschiedenis van
de Zaanse olieslagerij’ (Tijdschrift voor
Geschiedenis, 1962) van belang. Pol
Ankum bekleedde binnen de Zaanstreek
een groot aantal bestuursfuncties; hij was
onder meer voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken Zaanland,
het departement Zaanstreek van de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel
en de beheerscommissie Gemeentelijke
Muziekschool Zaandam. Ook binnen
de Zaanse cultuurhistorische wereld
was hij bestuurlijk actief, onder meer
als voorzitter van de Stichting Pal tegen Verval, de Adviescommissie Zaanse
Schans, de Stichting Zaanse Schans, het
Zaans Uurwerkenmuseum en Stichting
Behoud Zaans Streek Eigen (die de redactionele productie van de Encyclopedie
van de Zaanstreek verzorgde; Pol was
hierbij ook voorzitter van de redactieraad) en het Reint Laan Fonds, dat publicaties over de Zaanse streekgeschiedenis
mede mogelijk maakt. Bestuurslid van
dit fonds, Alice van Diepen: ‘We wisten dat Pol ziek was, maar het bericht
van zijn overlijden kwam toch als een
schok. Hij was al sinds november 1979
verbonden aan het Reint Laan Fonds,
eerst als lid van wat toen nog de commissie Reint Laan Fonds heette en later,
na de verzelfstandiging, als voorzitter van
de stichting. We konden ons geen betere
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voorzitter wensen. Pol was bestuurder in
hart en nieren én deskundig op het terrein van de Zaanse geschiedenis. Rustig
en kundig zat hij de vergaderingen voor,
die daardoor extra plezierig waren. Hij
leidde het fonds op de juiste wijze naar
de verzelfstandiging, een proces dat door
zijn inspanning het fonds juist sterker en
communicatiever maakte dan daarvóór.
We gaan verder zonder Pol, maar hij blijft
sterk verbonden aan de geschiedenis van
het Reint Laanfonds.’ Ron Sman die in
verscheidene besturen met Pol Ankum
zat: ‘Als er een man in de Zaanstreek was
waar je op alle mogelijke gebieden terecht
kon voor raad en advies dan was het Pol.
Hij was bestuurder in hart en nieren. De
Historische Commissie van de Uitgeverij
Zaans Erfgoed prees zich zeer gelukkig
dat Pol een bestuurlijke bijdrage wilde
leveren aan de komende totstandkoming
van een omvangrijk en ambitieus werk
over de geschiedenis van de Zaanstreek.
Helaas heeft zijn betrokkenheid daaraan maar kort geduurd. Pol was een
zeer toegankelijk mens, bereid en in
staat om goed te luisteren en dan advies te
geven. Hij wordt door
velen gemist in de Zaanstreek en daarbuiten. De
Zaanstreek is hem veel
dank verschuldigd.’
‘LINTJE’
VOOR JAN AAFJES

Jan Aafjes, gewaardeerd
lid van de Vereniging
Zaans Erfgoed uit Jisp,
werd op 27 april jl. benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. Niet
minder dan twaalf mensen droegen hem voor
deze onderscheiding

voor in verband met zijn vele vrijwilligerswerk binnen vijftien verschillende
organisaties in de afgelopen veertig
jaar. Zo was hij betrokken bij gymnastiekvereniging Fortuna in Jisp (vanaf
1968), de oudheidkundige commissie
Jisp, de EHBO-vereniging Jisp en uiteraard bij het raadhuis/museum van Jisp.
Daarnaast was hij zes jaar raadslid voor
D66 in Jisp en later Wormerland. Jans activiteiten beperken zich niet uitsluitend
tot Jisp en Wormerland. Zo was/is hij een
gewaardeerd medewerker van de bladen
Met Stoom en Zaans Erfgoed, waarin
hij zijn achtergrond als zeevarende zeker
niet verloochent. Deze achtergrond komt
ook goed van pas bij zijn medewerking
aan het boek ‘Zaankanters en het water
door de eeuwen heen’ dat november a.s.
verschijnt.

Burgemeester Tange feliciteert Jan Aafjes en zijn
echtgenote met zijn ridderorde.

DVD’S ZAANS ERFGOED

Zoals elders in dit blad besproken,
werd honderd jaar geleden de ‘nieuwe’
Hembrug geopend. Dit prachtige stuk
techniek, ooit de grootste draaibrug ter
wereld, verdween in 1983.
Hoes van de DVD over klederdracht, met drie
Zaanse dames in de tuin van het Weefhuis.

Vóór de brug werd gesloopt, werd in opdracht van de Vereniging tot behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek
Zaanstreek – een voorloper van de
Vereniging Zaans Erfgoed – een 16-millimeter film gemaakt over de geschiedenis
en werking van deze brug. Deze is nu op
DVD overgezet en aangevuld met ander
materiaal over de markante spoorbrug,
zoals een uitzending van ‘Van Gewest
tot Gewest’ en diverse opnames van het
weekjournaal van de Zaanse Zieken en
Bejaarden Omroep, met daarin onder
meer de laatste indrukwekkende treinrit
over de brug met Zaanstads toenmalige
burgemeester Lems op het achterbalkon.
In totaal een uur materiaal. Door de grote
oplage kan deze DVD voor € 8,75 worden aangeboden. Daarnaast maakte de
Vereniging Zaans Erfgoed op initiatief
van het Zaans Museum een korte documentaire over het aantrekken van het
Zaanse kostuum, zoals dat rond 1790
door de vrouwen uit de gegoede burgerij
werd gedragen. Leden van kostuumgroep
De Zaanse Kaper verleenden hierbij hun
medewerking. De DVD toont niet alleen
hoe mooi deze dracht was, maar ook hoe

gecompliceerd het was om deze aan te
trekken. De opnamen voor deze DVD
zijn gemaakt in de muziekkamer van
het Honig Breethuis en in de tuin van
het Weefhuis te Zaandijk. De DVD van
25 minuten kan worden bekeken in het
Zaans Museum, het Honig Breethuis en
het Noorderhuis in de Zaanse Schans, en
zal binnenkort ook te koop zijn voor rond
de € 8,75. Een lijst met verkooppunten is
(bij voorkeur per e-mail) op te vragen bij
het secretariaat van de Vereniging Zaans
Erfgoed (zie het colofon op bladzij 2).
ZAANLANDIA HOFLEVERANCIER

Ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan kreeg het bedrijfslid van de
Vereniging Zaans Erfgoed Zaanlandia
Bekkers Blik B.V. het predikaat
‘Hofleverancier’, een onderscheiding die
maar beperkt wordt toegekend aan gerenommeerde bedrijven. Voormalig directeur Jan Kriek was tot zijn plotselinge
dood in april 2005 bestuurslid van onze
vereniging. Zaans Erfgoed feliciteert zijn
kinderen, die het bedrijf voortzetten, en
de medewerkers van Zaanlandia met
deze eervolle onderscheiding.

(Advertentie)
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Agenda
In deze agenda vindt u diverse suggesties om
zomerse dagen op een leuke manier in eigen
gebied door te brengen. Wilt u meer en/of
uitgebreidere actuele informatie? Kijk dan
op de nieuwe website van de gemeente Zaanstad. De site is duidelijk en gebruikersvriendelijk. U kunt er ook uw eigen evenement
toevoegen. www.ontdekdezaanstreek.nu
Zaterdag 7 juli, 12.30 tot 18.30 uur: ‘Zingen
op de Zaan’, een muzikaal spektakel dat wordt
georganiseerd door Het Kapiteinskoor en
Tafelronde 12 Zaanstreek. Het festijn trekt
deelnemers en bezoekers in en op boten en
bootjes naar de Zaan. Er zijn optredens van talloze koren, bands, solozangers en muzikanten,
die allemaal in een lange vrolijke stoet over de
waterweg varen. Aan de kanten (op balkons en
tuinen) en op de bruggen toeschouwers.
Zaterdag, 18 augustus: Folkloredag Zaanse
Schans. Zaanse koren zingen op de molen.
Zaterdag 2 september vanaf 13.30:
Toneel-manifestatie in het Koogerpark.
www.Koogerpark.nl
Zaterdag 8 september, 10.00 tot 16.00
uur: Open Monumentendag. Het Historisch
Genootschap Wormer richt ter gelegenheid van
Monumentendag een tentoonstelling in over
panden van honderd jaar en ouder in Wormer.
De Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer.
Tot en met 16 september: ‘Verkade, Werk
in uitvoering.’ Op de vide van het Zaans
Museum is een presentatie te zien van de vorderingen van de bouw en de inrichting van het
Verkadepaviljoen. De nieuwe vleugel van het
museum zal onderdak bieden aan de historische
collectie van het Zaandamse levensmiddelenbedrijf, inclusief onder meer de plaatjesalbums.
Zondag 16 september, 15.30 tot 17.30 uur:
Harpconcert door Esther Kooi en Marianne
Smit in het Honig Breethuis, Lagedijk 80 in
Zaandijk. Reserveren tijdens openingstijden
van het museum, dagelijks van 13.00 tot
17.00 uur, behalve op maandag en zaterdag.
075 6217626
Zaterdag 22 september: Eén dag eerder dan
de ‘echte’ loop vindt de ieder jaar populair40 Zaans Erfgoed

door Annemieke Emond
dere Dam-tot-Dam Wandeltocht plaats van
Amsterdam naar Zaandam.
Zondag 23 september: Dam-tot-Dam-loop.
Wedstrijd- en recreatieloop.
Zaterdag 22 september: Erfgoedmarkt op
Hembrugterrein (onder voorbehoud): Als het
allemaal lukt, kan het Zaanse publiek zaterdag
22 september in de monumentale affuitenhal
op het Hembrugterrein te Zaandam een boeiende reis maken door de Zaanse geschiedenis.
In het hart van de Stelling van Amsterdam organiseert de Vereniging Zaans Erfgoed die dag
een erfgoedmarkt. Alle historische verenigingen
en organisaties uit de streek kunnen er één of
meer kraampjes huren om zich aan het publiek
te presenteren. Daaromheen een boeiend programma, met onder meer historische films,
oude en nieuwe foto’s, schilderijen, muziek
en rondleidingen over het lange tijd zo hermetisch afgesloten Hembrugcomplex, waarop de
natuur inmiddels ook een eigen stempel drukt.
Natuurlijk kunt u er even uitpuffen bij een
kopje koffie. Er komt ook een speciale hoek
voor oral history (gesproken geschiedenis).
Oud-werknemers en omwonenden kunnen er,
als ze dat willen, hun persoonlijke herinneringen
op video of een geluidsdrager laten vereeuwigen. Als iedereen meewerkt kan de markt een
uniek kijkje geven op allerlei aspecten van de
Zaanse geschiedenis. Ook bijzondere verzamelingen zijn van harte welkom. Voor deelname,
hulp of gewoon informatie: Conny Scholtes,
075 6310182, connyscholtes@planet.nl
Zaterdag 29 september: Zaanse Molendag.
Zondag 30 september, 13.00 tot 17.00
uur: De Westzaanse Digitale Beeldbank met
oude en nieuwe Westzaanse plaatjes en foto’s
op een groot digitaal beeldscherm in de hal
van dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127
in Westzaan.
Tot en met 15 oktober: ‘Van oude kinderboeken en centsprenten’, expositie in Museum
‘In ’t Houten Huis’, De Rijp.
Tot en met 31 oktober: De expositie ‘Zaanse
Pracht’, kleding uit de kast van een achttiendeeeuwse ‘joffer’ in museum ‘Het Noorderhuis’ in
de Zaanse Schans. Getoond wordt wat Zaanse

vrouwen omstreeks 1790 zoal droegen. Er zijn
prachtige jakken van onder meer gloedzijden
stoffen met witte neteldoeken of batisten halsdoeken, en bovenrokken van damast, zijde of
satijn (waaronder Oost-Indische rokken). Ook
zijn er kappen van echte kloskant, kapsieraden
van goud en zilver en fraaie, vaak zeer kostbare
handtasjes. Tijdens de tentoonstelling wordt
de film ‘Zaans gekleed’ vertoond, waarin een
Zaanse joffer wordt gekleed door haar moeder
en een dienstmeid. Informatie: www.home.
tiscali.nl/noorderhuis of 075 6173237.
Poelboerderij, excursies in Wormer- en
Jisperveld: Tijdens de zomermaanden organiseert de Poelboerderij weer een grote hoeveelheid excursies met verschillende thema’s.
Zo zijn er riet-, moeras- en watervogels te zien,
vleermuizen en planten, en zijn er speciale schemer- of avondvaartochten, vroegevogelstochten en zwerftochten. Kijk voor meer informatie
op: www.poelboerderij.nl
DeininG: Tijdens de gehele zomer tot en
met begin oktober vindt in de Zaandamse
Achtersluispolder de kunstmanifestatie
DeininG plaats. Kunstenaars, werkgevers en
werknemers vinden elkaar in bruisende kunstprojecten. De Achtersluispolder spreekt door
zijn geschiedenis als eerste Zaanse industriegebied tot de verbeelding van veel mensen, maar
dat het inmiddels (na jarenlange inspanning
van veel mensen en met hulp van de gemeente
Zaanstad en de provincie Noord-Holland) geheel werd gerevitaliseerd, is veel mensen onbekend. Er zijn veel nieuwe en al langer bestaande
bedrijven gevestigd, die zich graag presenteren
en daar door de DeininG de kans toe krijgen.
Een groot aantal kunstenaars probeert door
middel van diverse projecten en in nauwe samenwerking en overleg met ondernemers en
werknemers dit gebied op de kaart te zetten.
Door kunst te laten beleven en bezoekers een
andere positieve kijk op het gebied te geven, zal
dit oude industriegebied opnieuw zowel letterlijk als figuurlijk ‘werken’. Info: www.deiningachtersluispolder.nl of bel met Projectbureau
Zaanstreek 075 7710129.
22 september:
eerste weekend slotmanifestatie
29 september: Fashion Allee
6 oktober: eindfeest

Primair onderwijs aan de slag

Erfgoed à la Carte
door Marije Visser
Foto's: GAZ, Marijke Veldhuizen en Marije Visser

B

asisschoolleerlingen kennis laten maken met het erfgoed in de eigen omgeving, erfgoededucatie verankeren in het schoolbeleid,
duurzame samenwerkingsverbanden smeden tussen basisscholen en erfgoedinstellingen. Met die doelstellingen namen Kees Knijnenberg,
Joke Fieseler en Jan Sparreboom in 2004 het initiatief voor Erfgoed à la Carte in de Zaanstreek. Begin 2006 was er een kersverse
projectleider en een getekend convenant. Toen ging het nog vooral om intenties. Hoe staat het er nú mee?

De doelstellingen van Erfgoed à la
Carte worden verwezenlijkt door:
het ontwikkelen van nieuwe educatieve projecten samen met de scholen en instellingen, het adviseren
van de scholen in de ontwikkeling
van hun cultuureducatiebeleid en
het bundelen van educatief aanbod voor het primair onderwijs in
een ‘Erfgoedmenu’. Om educatieve
projecten te ontwikkelen zijn werkgroepen samengesteld, met daarin

medewerkers/vrijwilligers van instellingen en leerkrachten. De eerste
werkgroepen gingen in mei 2006
van start. Om verschillende redenen
zijn nog niet alle participerende instellingen en scholen actief bij het
project betrokken. Voor scholen is
onderwijzen en ‘er zijn voor de leerlingen’ prioriteit nummer één; in
geval van ziekte en bij calamiteiten
komen extra werkzaamheden als
eerste te vervallen. Daarnaast ble-

ken nog niet alle instellingen gereed
om in werkgroepen te participeren.
Het samenbrengen van partijen vergt
veel geduld en inspanning. Wij zijn
er dan ook erg trots op het komend
schooljaar de scholen tenminste vier
nieuwe educatieve projecten aan te
kunnen bieden.
LEERKRACHTEN

Een viertal leerkrachten ontwikkelde
in samenwerking met erfgoedinstelZaans Erfgoed 41

lingen een project op maat voor hun
eigen groep. Na de uitvoering wordt
gekeken in hoeverre de projecten
overdraagbaar voor andere scholen
kunnen worden gemaakt. Zo is op
de Werf een speurtocht ontwikkeld
in Zaandijk, en gingen leerlingen
van de Roos en de Korenaar aan de
slag met het onderwerp archeologie.
Vier werkgroepen ontwikkelden
projecten die vanaf het schooljaar
2007/2008 gebruikt kunnen worden door álle basisscholen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en
Oostzaan.
GEBOUWEN

Het project ‘Gebouwen van Vroeger’
voor de middenbouw bestaat uit een
leskist, met plattegronden, archieffoto’s, kompassen, duimstokken,
waterpassen en rolmaten. Leerlingen
gaan met een plattegrond en archieffoto’s in hun eigen omgeving op
zoek naar oude gebouwen. Tijdens
het project oefenen zij vaardigheden zoals kaartlezen, werken met
een kompas, schatten en meten.
42 Zaans Erfgoed

Door gerichte opdrachten leren ze
kijken naar monumenten. Vanaf
het komende schooljaar 2007/2008
is de kist compleet voor Zaandam,
Wormerveer en Wormer.
LANDSCHAP

In het project ‘Landschap van
Vroeger’ gaan bovenbouwleerlingen de natuur in en ontdekken zij
gaandeweg dat die natuur geheel is
gemaakt en wordt gehandhaafd door
de mens. De Poelboerderij ontwikkelde een vaartocht. Leerlingen varen
door de Poelsluis en ervaren het verschil tussen het waterpeil in de Zaan
en dat in het Wormer- en Jisperveld;
ze krijgen uitleg bij een weidemolen,
springen op het trilveen en nemen
een grondmonster. Het Biologisch
Lescentrum zette een circuit uit in
de Kalverpolder. Leerlingen vergelijken deze polder met de Wijde
Wormer, beantwoorden vragen over
de Amerikaanse windmolen, gaan op
zoek naar zoutwaterdiertjes en doen
onder andere een grondboring. Op
school wordt de opgedane ervaring

in een historische context gezet en
werken leerlingen met replica’s van
oude kaarten.
WOORDEN

In het project ‘Woorden van Vroeger’
maken leerlingen van de bovenbouw
kennis met het gemeentearchief.
Aanleiding voor het archiefbezoek
zijn historische kinderboeken die
spelen in de Zaanstreek. In de voorbereiding op school kiezen kinderen
in groepjes één boek uit de leskist,
waar ze een fragment uit lezen. In
het archief onderzoeken ze archiefbronnen die de ‘echtheid’ van de
gebeurtenissen uit de boekfragmenten bevestigen. Daarnaast krijgen ze
een rondleiding door de depots en
werken ze met de papierkar. In de
verwerking op school schrijven de
leerlingen zelf een historisch verhaal, gebaseerd op archiefstukken.
Met facultatieve beeldende lessen
kan het project worden uitgebreid
en tenslotte uitmonden in een geïllustreerd verhalenboekje.

TIJD

Met het Museum van het Nederlands
Uurwerk is een programma ontwikkeld voor de bovenbouw over het
onderwerp tijdmeten. Leerlingen
doorlopen chronologisch de geschiedenis van het tijdmeten. Ze maken
zelf kaarsklokken, zandlopers en andere eenvoudige tijdmeters. In het
museum maken ze kennis met het torenuurwerk, de eerste wandklokken,
het slingeruurwerk van Huygens, de
Zaanse klok, een planetariumklok,
verfijnde zakhorloges en de precieze
regulateur. Als afsluiting van het project maken kinderen zelf een klok op
school.
VERANKEREN

Naast het aanbieden van educatieve
projecten is het doel van Erfgoed à
la Carte, dat basisscholen structureel
erfgoed in hun onderwijs gebruiken.
De cursus ‘Interne Coördinator
Cultuureducatie’ geeft de input om
cultuureducatiebeleid te formuleren
en gestalte te geven. Cultuureducatie
bestaat uit kunst- en erfgoedonderwijs. Op dit moment wordt deze cursus samen met FluXus gegeven aan
zeven van de participerende scholen.
Voor andere geïnteresseerde scholen
start in september opnieuw deze zogenoemde ICC-cursus. Voor het komende schooljaar worden opnieuw
educatieve projecten in werkgroepen
ontwikkeld. Er wordt een website gelanceerd en een brochure gemaakt
voor de scholen. De participerende
partijen gaan om de onderhandelingstafel zitten om de infrastructuur
voor het aanbieden en afnemen van
een erfgoedmenu gestalte te geven.
Uiteindelijk moeten de scholen in
het schooljaar 2008/2009 bij één
loket terecht kunnen om erfgoedprojecten van verschillende instellingen
af te nemen.
Denkt u dat u een bijdrage kunt
leveren aan het project of wilt u
meer informatie? Bel of mail gerust: Marije Visser 06 424 100 66,
m.visser@mhp-nh.nl Voor meer
informatie en inzage in de nieuwsbrieven: www.erfgoedalacarte.nl

Erfgoed à la Carte is een landelijk project op vijftien plaatsen in Nederland,
waarvoor Erfgoed Nederland (voorheen Erfgoed Actueel) subsidies verstrekt.
Het project loopt tot juli 2008.
Erfgoed à la Carte in de Zaanstreek wordt gecoördineerd door projectleider Marije Visser, die in dienst is bij Bureau Erfgoededucatie NoordHolland van Cultureel Erfgoed Noord-Holland (voorheen Museaal &
Historisch Perspectief Noord-Holland). Er wordt samengewerkt met
een projectteam. Het bestuur van Stichting Erfgoed Educatie Zaanstreek
is toezichthoudend. Het team en het bestuur zijn beide samengesteld uit
afgevaardigden van de instellingen en de scholen. De participerende scholen zijn: de Korenaar, de Piramide, Toermalijn, Willibrord, Wormer
Wieken, het Palet, de Mei, de Hannie Schaftschool, de Boei, Weremere,
de Werf en de Roos. Een aantal nieuwe scholen werkt mee om educatieve
projecten te testen. Instellingen die participeren zijn: Vereniging de
Zaansche Molen, Zaans Museum, Gemeentearchief Zaanstad, Museum van
het Nederlandse Uurwerk, het Biologisch Lescentrum, de Poelboerderij,
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Honig Breethuis, Stichting
Museum Lettergieten, Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Stichting
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Stichting Oudheidkamer
Oostzaan, Historische Vereniging Wormerveer, de Bieb – en deze groep breidt
zich verder uit. Naast Erfgoed Nederland subsidiëren de gemeente Zaanstad,
Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Stichting Erfgoed Educatie Zaanstreek.
Ook is er met succes subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland
op onderdelen van het project.
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De ‘mysterieuze’ tekst ‘De wet des heeren is volmaakt’ van Harmanus Ormel. De letters tonen een stevige, vaste hand van schrijven. Soms zijn
ze door zwierige krullen verbonden. De oranjeappels zijn duidelijk te zien. (Afbeelding niet op ware grootte.)

Onderwijs in de zeventiende en achttiende eeuw

Zand erover!

door Henk Roovers
Illustraties: GAZ

E

en groot deel van de kinderen verliet in de zeventiende en achttiende eeuw school als zij het lezen beheersten. Aan schrijven kwamen
zij niet toe; hun ouders misten meestal de financiële mogelijkheden om hun kinderen verder te laten leren. Leren schrijven was ook een
stuk duurder dan leren lezen.

Dirk Knip, schoolmeester in
Zaandam, vroeg in 1760 fl. 2,75
voor het leren schrijven van een kind
– ruim tweemaal zoveel als voor het
leren lezen. Daarnaast bracht hij
nog ongeveer fl. 1,75 in rekening
voor papier, pennen en inkt. Deze
benodigdheden werden een enkele
keer apart vermeld. Het gebruik van
inkt kostte ongeveer vijftien cent per
drie maanden, een bos pennen kostte
44 Zaans Erfgoed

25 cent en een lei veertig cent. Voor
ouders die elke cent drie keer moesten omdraaien en vaak niet meer
dan zestig cent per dag te besteden
hadden, waren dit forse bedragen.
Hoevéél mensen in de zeventiende
en achttiende konden lezen, is niet te
achterhalen – lezen laat geen sporen
na. Schrijven doet dat wél. Simon
Hart en later onder anderen Erica
Kuijpers1 deden onderzoek naar het

aantal mensen dat kon schrijven; zij
gebruikten hiervoor de ondertrouwregisters van Amsterdam. Mensen die
wilden trouwen, moesten hun handtekening zetten in die registers. Wie
niet kon schrijven, zette een kruisje.
Tussen 1585 en 1700 groeide het
aantal schrijvende mannen ongeveer
van 55 naar zeventig procent en het
aantal schrijvende vrouwen ongeveer
van 35 naar vijftig procent.

Een prachtig lijnenspel. Hoeveel uren zwoegen zal het gekost

Door het gebruik van geeloranje en rood bij deze hoofdletter ‘K’, probeerde Ormel ronding te

hebben om dit woordje ‘door’ op te schrijven?

suggereren. De letter is omgeven door lijnen in de vorm van een hart en door vier cirkels.

(Afbeelding niet op ware grootte.)

(Afbeelding niet op ware grootte.)

PENNENMESSEN

Schrijven gebeurde letterlijk met
pennen, ganzenpennen. Men was
daarbij kieskeurig; niet iedere ganzenveer was geschikt. De beste pennen waren te maken uit de vier volgroeide (zomer)veren, aan het eind
van de linkervleugel. Door hun
kromming lagen deze het best in
de rechterhand. Maar een veer was
nog geen pen. Iedereen die leerde
schrijven, moest ook leren hoe een
schrijfpen werd gesneden. Dat was
moeilijk en vereiste heel wat vaardigheid. Eerst moest de schacht worden
verwarmd tot deze zacht werd. Boven
een leren lap werd de schacht dan
met een bot mes afgeschraapt en
daarna werd er met een wollen doek
net zolang over gewreven tot ze glad
en rond was. Vervolgens werd er opnieuw over de schacht geschraapt, nu
met de achterkant van een pennenmes. Hierdoor hechtte de inkt zich
later beter aan de pen. Voor het tot

op de millimeter nauwkeurig snijden maakte men gebruik van een
vlijmscherp pennenmes. De herinnering hieraan leeft nog voort in de
Zaanse uitdrukking: ‘Hai kaikt alsof
hai pennemessen pissen mot.’ Het
is niet moeilijk te raden hoe iemand
dan keek.
INKT

Inkt kopen wij tegenwoordig in de
vorm van inktpatronen of in een
fles. Vroeger was inkt te koop bij een
schoolmeester. Een andere mogelijkheid was: zélf inkt maken. Dat was
geen ongevaarlijk klusje, want in de
meeste inktsoorten zat zwavelzuur.
De beste inkt werd gemaakt van
galnoten, groene vitriool (zwavelzuur), wijnazijn en Arabische gom.
Deze inkt zou altijd zwart blijven
en nooit beschimmelen. Bij andere
soorten inkt maakte men gebruik
van onder andere Campêche- en
Pernambucahout en tormentilla-

wortels. Ook bestond er inktpoeder,
dat werd meegenomen in een zakje.
Aangemengd met water, bier of witte wijn werd dit schrijfinkt. Goede
schoolmeesters konden ook rode,
gele, groene en blauwe inkt maken.
Een geschreven tekst die nog nat was,
kon men het beste laten opdrogen.
Als men haast had, dan kon de tekst
worden afgevloeid met vloeipapier.
Daarvoor gebruikte men bijvoorbeeld het ongelijmde papier dat uit
kisten met Chinese thee kwam. Bij
dik geschreven teksten voldeed dit
papier niet. Als een tekst snel droog
moest zijn, dan gebruikte men ook
wel zeer fijn zand, maar dat had
enkele nadelen. Het zand onttrok
snel veel inkt aan de natte tekst,
waardoor de lettervormen konden
worden aangetast. Als zand werd
gebruikt in schrijfboeken (zoals notariële protocollen) bleef het vaak
achter in de banden; de ruggen van
de boeken werden daardoor steeds
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Een tekst uit 1654, geschreven door Mary Cornelisdochter. Ze schreef: ‘Looft Godt bove Alin Saerdamse scholen Den 9 Aprilis Anno 1654 Amenis uyt.’

Een afbeelding van het snijden van een pen (1830). Achtereenvolgens worden alle bewerkingen getoond, die nodig waren om een goede schrijfpen te krijgen. Het

Sym

snijden luisterde heel nauw. Een iets te lange punt gaf bijvoorbeeld een slappe pen (en dus dikke letters), een te korte punt zorgde voor een stug schrijvende pen.

De

(Afbeelding niet op ware grootte.)

een

(Af

dikker. Tenslotte vond men het onbeleefd wanneer opgestuurde brieven of documenten nog resten van
zand bevatten. Aan het te beschrijven
papier werden eveneens (hoge) eisen
gesteld. Het moest zuiver wit zijn,
goed gelijmd en zo vlak mogelijk. Bij
gebruik van goed papier werd de pen
niet snel stomp en vloeide de inkt
niet uit.
VISITEKAARTJE

Wanneer een schoolmeester ergens
solliciteerde, moest hij meestal een
aantal door hem geschreven schrijfvoorbeelden kunnen overleggen.
Deze vormden zijn visitekaartje en
werden met de door hem ingestuurde
brieven gebruikt voor de eerste selectie van de sollicitanten. Het spreekt
voor zich, dat iedere schoolmeester
zijn uiterste best deed om zijn schrijfvoorbeelden zo mooi mogelijk te maken. Eenmaal door de eerste selectie
gekomen, moesten de kandidaten ter
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plekke nog een keer hun capaciteiten
op het gebied van schrijven tonen.
De kunst van het schoonschrijven
stond in de zeventiende en achttiende eeuw in hoog aanzien. Een aantal Nederlandse kalligrafen maakte
nationaal en internationaal naam,
onder wie Jan van den Velde, Maria
Strick en Lieven Coppenol. Zo ver
als deze kunstenaars schopten Zaanse
schoolmeesters het niet, maar hun
schrijfboeken dwingen wél respect af.
Sommige schoolmeesters gebruikten
hun schrijfteksten om hun geleerdheid te tonen. Jacob Jacobsz. Dood
gebruikte daarvoor in 1718 te OostKnollendam een tekst van Seneca en
de Westzaandamse schoolmeester
Hubert Breero toonde zijn beheersing van het Frans met deze bijbeltekst: ‘Bien heureux/sont ceux qui/
ont faim et soif/de Justice’ (Gelukkig
zijn zij die hongeren en dorsten naar
Gerechtigheid, Mattheus 5 vers 6).
Dirk Volger schreef in 1756 over zijn

ambt: ‘Schrijf- en rekenkonst/Een
parel van ons Lant/Wordt hier door
tijt en vlijt/Den leerling ingeplant.’
APPELS

Van de in het Zaans archief aanwezige schrijfvoorbeelden zijn die
van de Zaandamse schoolmeester
Harmanus Ormel, naar mijn idee,
de mooiste. Ormel werd in 1786
op zeventienjarige leeftijd benoemd
aan de school op de Bloemgracht.
Hij was daar ondermeester geweest
bij de schoolmeester en wiskundige
Jacob Oostwoud, van wie Ormel
ons een levensbeschrijving naliet.
Ormels boek ‘Penne Konst’ bevat
prachtige voorbeelden van schrijfkunst. Diverse bladzijden zijn in
verschillende kleuren geschreven.
Lettervormen in allerlei variaties
wekken verbazing en bewondering.
Praktisch nergens is hij te betrappen
op vergissingen, vlekken of fouten.
En het ging hier om millimeter-

Symmetrie en zwier zijn de opvallende kenmerken bij deze hoofdletter ‘O’.

Niet alleen Ormel kon mooi schrijven. Deze hoofdletter ‘A’ is gemaakt door de Westzaandamse school-

De golvende lijnen lopen vaak prachtig door. Het vaasje met guirlandes is

meester Hubert Breero. Hij versierde de letter onder andere met maskers, dieren en planten.

een kenmerk van de Louis XVI-stijl, die toen in de mode was.

(Afbeelding niet op ware grootte.)

(Afbeelding niet op ware grootte.)

werk. Wat een perfecte beheersing
van zijn fijne motoriek moet deze
zeventienjarige jongeman hebben
gehad. Een van de bladzijden trok
mijn speciale aandacht. De tekst ‘De
wet des heeren is volmaakt’ staat in
spiegelschrift. Een bewijs van zijn
kunnen? Mogelijk, maar er is iets
merkwaardigs aan de hand met de
letters. Ze zijn allemaal onderbroken door oranje balletjes. Zijn het
oranjeappels, een symbool van het
huis Oranje? Was Ormel een aanhanger van de Oranjes en wilde hij
zo zijn sympathie kenbaar maken?
De tekst werd geschreven op 10 juli
1788, nog geen jaar nadat de patriottische revolutie op verzoek van de
Oranjestadhouder met grof geweld
door Pruisische troepen was neergeslagen. In de Zaanstreek waren nogal
wat bestuurders patriottisch gezind.
Ormel moest dus voorzichtig zijn
met het kenbaar maken van zijn politieke voorkeur. Koos hij daarom deze

verkapte vorm? Er waren nog twee
andere elementen die pleiten voor
een politieke uitleg. ‘Heeren’ was
geschreven met een kleine letter ‘h’.
Bij de aanduiding van God gebruikte
men altijd een hoofdletter. En hoe
moeten we het duiden dat Ormel
bijna direct nadat de Fransen (en
daarmee de patriottische regenten)
in 1795 aan de macht waren gekomen, solliciteerde in Nederhorst den
Berg, waar hij ook werd benoemd.
Meestal waren plattelandsgemeenten niet zo sterk anti-Oranjegezind
als de dorpen aan de Zaan. Maar dit
blijven speculatieve vragen, waarop
we helaas nooit een antwoord zullen krijgen.

Archief van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen
Edam; UB Amsterdam: diverse archieven en
literatuur. (Volledige literatuurlijst bij auteur
beschikbaar.)
Noot
1 Dr. S. Hart, Geschrift en Getal; Dordrecht,
Historische Vereniging Holland 1976. Erica
Kuijpers, Lezen en schrijven. Onderzoek naar
het alfabetiseringniveau in zeventiende-eeuws
Amsterdam, in: Tijdschrift voor Sociale geschiedenis 23jg. Nr. 4, 1997, p. 490-522

RECTIFICATIE
In het bijschrift op bladzij 45 in de vorige
aflevering over onderwijs in de zeventiende en achttiende eeuw (Zaans Erfgoed 20)
staat als transcriptie: ‘Pennekonst baard

Bronnen

geen meerder voordeel Dan een kundig en

GAZ: o.a. resolutieboeken, archieven

partijdig oordeel’. In plaats van ‘partijdig’

Hervormde Gemeenten Stukken betref-

hoort er ‘onpartijdig’ te staan.

fende schoolzaken (1801-1838 van Oost en
Westzaandam; archief Departement Zaandam
van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen; Landelijk
Zaans Erfgoed 47

6EEL GEMAK
EN DE JUISTE AANDACHT
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&FOIZQPUIFFLCPWFO&63 0GFFOWSJKCFMFHCBBSWFSNPHFOWBONFFSEBO
&63 "MTIFUBOUXPPSEPQÏÏOPGNFFSWBOEF[FWSBHFOA+BJT LBO3BCPCBOL
1SJWBUF#BOLJOHWFFMWPPSVCFUFLFOFO
#JK 3BCPCBOL 1SJWBUF #BOLJOH IFFGU V FFO QFSTPPOMJKLF BDDPVOUNBOBHFS  FFO WBTU
BBOTQSFFLQVOUWPPSBMVXmOBODJÑMF[BLFO%BUCJFEUVWFFMHFNBLFOVLSJKHUEFKVJTUF
BBOEBDIU )JK PG [JK PQUJNBMJTFFSU VX JOLPNTUFO PG WFSNPHFO FO LBO [FMGT VX MBTUFO
WFSMBHFO8BOUVXBDDPVOUNBOBHFSHFFGUVFFOHPFEJO[JDIUJOVXmOBODJÑOFOTQFFMU
UJKEJH FO EFTLVOEJH JO PQ WFSBOEFSEF PNTUBOEJHIFEFO 0PL IPVEU IJK LBOTFO FO
CFESFJHJOHFO WPPS V JO EF HBUFO %FTHFXFOTU LSJKHU V SFDIUTUSFFLT DPOUBDU NFU FFO
FJHFOCFMFHHJOHTTQFDJBMJTU;PMBBUVVXJOLPNFOFOWFSNPHFONBYJNBBMSFOEFSFO
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