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De vertrouwde klok op
de schoorsteenmantel
Je ergens thuis voelen... misschien is dat wel het allerbelangrijkste. We leven in
een jachtige maatschappij, zijn druk in sport of een vereniging, en hebben daarom
behoefte aan een vertrouwde plek, waar we even geestelijk kunnen uitrusten.
Die plek is niet alleen thuis, die kan overal zijn. Eigenlijk willen we dat elke plek
waar we veel zijn, ons enige rust geeft. Dat kan dus ook zijn op het werk, bij de
vereniging of in de buurt waar we wonen.
Wat maakt nu dat zo’n plek rust geeft, dat we er ons voldoende thuis voelen?
Het gaat om stabiliteit en dat de dingen waaraan we hechten op de vaste plek
staan. Kom je je eigen huiskamer binnen, dan merk je het niet eens. In een fractie
van een seconde controleren onze ogen de vaste plekken en voorwerpen in de
huiskamer. Onze hersenen controleren met een enorme snelheid of de meubels
en de voorwerpen, waaraan we zijn gehecht, goed staan.
Ik weet het nog van de flat waar ik als jongen woonde. In de huiskamer stond het
klokje op de schoorsteenmantel vaak stil; de tijd had daar letterlijk een andere
snelheid. Mijn ogen controleerden die klok, de vissen in het aquarium en de pijp
van mijn vader in de asbak naast zijn stoel. Allemaal tekenen van vertrouwen en
rust – het gevoel thuis te zijn.
Iedereen heeft dit, zonder dat hij of zij het merkt. Maar we hebben dat niet alleen thuis; we hebben het ook in onze buurt en ons dorp. Kom je bij huis, dan
gaan je ogen van links naar rechts en weer terug. Een vaste auto in de straat, de
buurvrouw in de keuken en de knipperende lantaarnpaal die al maanden kapot
is. Allemaal vaste punten om je te laten weten dat je thuis bent.
Oude gebouwen hebben in dit gevoel een enorm belangrijke rol. Of we nu in
een dorp wonen of in een stad. Als je de buurt inrijdt, gaan je ogen ook langs
vaste punten van herkenning: het Regthuis, de Nederlands hervormde kerk op
de hoek, de molen ver in het veld, of de houten huisjes en de kroeg. We hebben die plekken nodig; ze betekenen veel meer voor ons dan alleen herkenning.
Als ons huis geen rustpunt is, dan draven we door en ontstaan er spanningen.
Daarom zetten we ons in de Zaanstreek in voor het behoud van oude gebouwen,
van windmolens en scheepshellingen. Laten we daar vooral mee doorgaan; we
bouwen ermee aan ons leven.

Fred Sanders

Fred Sanders is directeur van Woningcorporatie ZVH

inhoud


De plannen voor een nieuwe invulling van het deel van de Verkadefabrieken
tussen de Zaan en de Westzijde vorderen. Een flink deel ervan wordt openbaar. Architect Paul Carree kijkt naar het verleden en de toekomst van het
complex.
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Het Hembrugterrein te Zaandam is aangewezen als een Europees pilotproject: ‘Erfgoedroute Noordzeekanaalgebied’. Het moet deel worden van een
samenhangend netwerk van Europese routes langs industrieel en aanverwant
erfgoed.

8

Het Vissershop, de woonwijk aan de Zaan in Zaandam-Oost, vormde van
oudsher ‘een dorp in de stad’. Inmiddels is de buurt het toneel van stadsvernieuwing. Het wordt er anders, maar toch ook weer niet.
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Wie in het verleden door een ongeval letsel opliep, moest maar afwachten wat
er daarna gebeurde. Was de dokter thuis, wilde die komen, was er vervoer? Een
overzicht van toen tot onze tijd.
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In de achttiende eeuw was het bezoek van Czaar Peter aan de Zaanstreek bijna
vergeten en dreigde het huisje waar hij ooit logeerde gesloopt te worden. Hoe
het pand behouden bleef en een toeristische attractie werd.

18

‘Wat ons nag te binne skoot’. Die naam kreeg het Oostzaans Woordenboek.
De Oostzaanse Streektaalgroep werkte er vijftien jaar aan en zorgde voor een
wetenschappelijke basis.
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Tussen de tegenwoordige Zeemanstraat en Stationsstraat van Zaandam stond
lange tijd een slagerij. Die verdween, maar er bestaan nog tastbare herinneringen aan.

24

Bij het renoveren van oude huizen besluit men niet zelden het oude pannendak voor een nieuw te vervangen, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Een
pleidooi voor het hergebruik van authentieke dakpannen.
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Toen in de jaren twintig van de vorige eeuw de zeilschepen plaats maakten
voor motorschepen, kreeg het Wormerveerse Wessanen & Laan een eigen
‘vloot’ met eigen schippers. Een overzicht.

28

Veel Zaanse molens kwamen door brand aan hun einde. De resterende molens
worden nu als historische monumenten gekoesterd. Om deze voor brand te
behoeden worden moderne middelen ontwikkeld.
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Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van oktober
tot en met december 2004.
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Verenigingsnieuws, een rubriek die afhankelijk is van de inzendingen van de
Zaanse cultuurhistorische verenigingen. Nieuws van ‘de eigen club’ dat ook
anderen kan interesseren.
Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.
Cultuurhistorie en moderne middelen. Steeds méér is te vinden op internet,
ook over de regionale geschiedenis. www.wormerlander.nl, een puur privéproject, biedt meer dan kan worden opgesomd.
Boeken zijn nu een massaproduct, maar waren door hun hoge prijzen eens
voorbehouden aan de welgestelden. Zij lieten exlibris maken om hun exemplaren een persoonlijk kenmerk te geven. Over boeken in de Zaanstreek en
verzamelaars.
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Dat het complex in de loop van vele jaren tot
stand kwam, tonen de verschillende bouwstijlen.

De karakteristieke ‘beschuittoren’ aan de Zaan.

Veel openbare ruimtes in en om complex

Nieuwe toekomst
Verkadefabriek
door Paul Carree

D

foto’s: René Prins

e Verkadefabriek tussen de Westzijde en de Zaan in Zaandam is sinds vorig jaar september eigendom van Cocon Vastgoed uit Amsterdam.
Architectenbureau Carree BNA werkt momenteel aan de voorbereiding van een nieuwe bestemming voor het fabriekscomplex met zijn
karakteristieke watertoren aan de Zaan. De gemeente Zaanstad werkt mee aan het plan om in de fabriek allerlei creatieve bedrijven te
huisvesten. Architect Paul Carree schreef op verzoek van Zaans Erfgoed het navolgende artikel over het bedrijfscomplex.

Het is uiteraard fantastisch om met
een dergelijke architectonische opgave bezig te zijn. Als bureau zijn
wij gespecialiseerd in culturele en
openbare gebouwen die in stedelijke
situaties liggen. Het Zaantheater is
een voorbeeld van een nieuw gebouw dat juist het stedelijke benadrukt en iets aan een stad toevoegt.
Verkade is ook zo’n gebouw, maar
dan één met een lange geschiedenis. Het complex is ingebed in het
stedelijke geheugen – niet alleen
met de gebouwen, maar ook met
z’n geschiedenis, de plaatjes van de

4 Zaans Erfgoed

Verkade-albums en de meisjes van
Verkade. De laatste jaren zijn we in
Zaanstad op vele manieren bezig geweest met het begrip ‘Creative City’.
De programmatische invulling van
Verkade is een goed voorbeeld hiervan en kan voor de ‘Creative City’
ook een geweldige stimulans zijn.
STIJLOPVATTINGEN

Het unieke complex van de
Verkadefabriek is in z’n geheel een
rijksmonument. Dat is niet zo verwonderlijk: het geeft een goed beeld
van meer dan een eeuw gebruik als

een koek- en chocoladefabriek. Het
oudste deel dateert van 1885; tot
1974 is het complex steeds in delen
uitgebreid. De ontwikkeling van fabrieksbouw is goed af te lezen aan de
gevels aan de Westzijde. Het oudste
deel werd in 1885 als een soort breed
woonhuis gebouwd, met daarachter een bakkerij tot aan de Zaan.
Daarnáást is een uitbreiding op de
begane grond uit 1895, die in 1912
verder werd uitgebreid met een aantal lagen er bovenop. Aan de linkerzijde werden in 1904 en 1931 uitbreidingen gerealiseerd. De andere

Interieur suikerwerkgieterij.

uitbreidingen (de pakhuisachtige
bebouwing langs de Zaan) zijn uit
1904 en 1911. De chocoladefabriek
uit 1936 en 1968 is gevormd door de
grootste uitbreidingen. Bij het hele
complex zijn óók de ontwikkelingen
van de raamopeningen in de loop van
de tijd te volgen. Het oudst zijn de

Kolom op de benedenverdieping.

schuifraamkozijnen, met daarboven
ontspanningsbogen in metselwerk.
In de daaropvolgende tijd kwamen
de kozijnen die eerst werden opgelost
met natuursteenlateien en daarna
met stalen lateiconstructies. Toen
deze uitvinding was gedaan, bedacht
men dat dan ook over meerdere verdiepingen kozijnopeningen konden
worden gemaakt, met uiteindelijk de
keuze om lange, horizontale raamverdelingen over de hele gevelbreedte
te maken. Deze ontwikkeling van de
Verkadefabriek loopt uiteraard parallel met de toen heersende stijlopvattingen, te beginnen bij het Neo-classisisme, en vervolgens Art nouveau,
Amsterdamse school, tot Nieuwe zakelijkheid. Het gehele fabriekscomplex is in vrij goede staat. We kunnen
er aan aflezen dat de Verkades goede
werkgevers waren, die ook oog voor
goede, deugdelijke fabrieksgebouwen hadden. Het interieur is vooral
belangwekkend door het gebruik
van gietijzeren kolommen met kolomkoppen en gemetselde gewelfde
vloeren. De spantconstructie van de
binnenplaats is eveneens zeer elegant.
De overkapping is gerealiseerd door

zogenaamde pollonceau-spanten.
Deze bestaan uit twee driehoeken,
die door spankabels als onderregels
gekoppeld zijn – hierdoor zijn hele
lichte spanten geformeerd.
STEDELIJK PLEIN

Het programma dat in de fabriek
wordt gerealiseerd is opzienbarend.
Het ligt in de bedoeling de begane
grond zoveel mogelijk in te vullen
met publiektoegankelijke bedrijven.
Te denken valt aan een restaurant,
showrooms, sportcentra, ateliers en
werkplaatsachtig gebruik. Het binnengebied wordt een openbaar stedelijk plein, zoals dat in Zaandam
eigenlijk nog niet bestaat. De verdiepingen worden ingericht tot
bedrijfsruimten. In het totaal kunnen er ongeveer zestig bedrijven in
worden gehuisvest, in grootte variërend van zeventig tot dertienhonderd vierkante meter. Ook rondom
wordt het hele complex openbaar.
Hierdoor kan iedereen dichter bij de
Zaan komen. Dat is altijd weer een
unieke belevenis – wie vorig jaar de
manifestatie ‘De Deining’ bezocht,
zal zich dat herinneren.
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Voormalig schaftlokaal.

Gemeenschappelijk Europees erfgoed

Hembrugterrein
pilotproject

door drs. Hildebrand P.G. de Boer
foto’s: René Prins

H

et Hembrugterrein te Zaandam geldt als een van de meest fascinerende voorbeelden
van historische industriële complexen in Nederland. Hier vindt 28 april 2005 de jaarlijkse
Monumentenstudiedag van het Nationaal Contact Monumenten plaats, met als thema:
‘Cultureel erfgoed, goed voor iedereen!’ Het gebied maakt inmiddels deel uit van een
Europees pilotproject, naar voorbeeld van de ‘Route Industriekultur’ die sinds 1999
functioneert in het Duitse Ruhrgebied.

de naam ‘European Route of
Industrial Heritage’ (ERIH) zijn
inmiddels twaalf Europese partners uit het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en ook Nederland actief binnen het EU-programma
INTERREG IIIB. Het doel is tot
een samenhangend netwerk van
Europese routes voor industrieel
en aanverwant erfgoed te komen,
Naast het Noordzeekanaalgebied
en het Ruhrgebied worden ook
regio’s ontsloten in onder andere
Münsterland, Bergische Land,
Saarland, Wales, Greater London
en Manchester-Liverpool. Op termijn komen ook andere regio’s in
Nederland aan bod.
ANKERPUNTEN

Het thema van de studiedag van het
Nationaal Contact Monumenten
(NCM) is: ‘Herbestemming en
gebruik van grote industriële complexen’, waarbij het accent ligt
op toegankelijkheid en publieksbereik. Door het beëindigen van
het oorspronkelijke gebruik van
grootschalige besloten complexen
van industrie, gezondheidszorg of
defensie ontstaan nieuwe openbare
domeinen voor de vestiging van
woonfuncties, werkgelegenheid en
dergelijke. Dit is zeker ook toepasselijk op het Hembrugterrein.
Nadat hier in 2003 de militairindustriële activiteiten zijn beëindigd, diende het terrein, met vele
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tientallen interessante gebouwen en
bouwwerken, zich in hernieuwde
maagdelijkheid aan voor herontwikkelingsmogelijkheden. De aanwezige beschermde en onbeschermde
monumenten zijn bijna stuk voor
stuk te gebruiken. Daarvoor is wél
een stevige restauratie noodzakelijk, en ook de milieu-situatie (met
name de bodem) vereist de nodige
aandacht en investeringen. Maar
in de nabije toekomst krijgt het
Hembrugterrein ongetwijfeld een
zekere mate van toegankelijkheid.
Als cultuurhistorisch waardevol
gebied is het onderdeel van het
Europese pilotproject ‘Erfgoedroute
Noordzeekanaalgebied’. Onder

De Europese Route Industriecultuur
beoogt bestaande locaties in een
netwerk samen te brengen. Om
de aantrekkingskracht te vergroten
worden recreatieve en toeristische
functies ontwikkeld, in combinatie
met een goed informatiepakket en
bewegwijzering. Als belangrijkste
locaties in het ERIH-netwerk gelden de zogenoemde ‘ankerpunten’,
die het uitgangspunt voor regionale
ontwikkeling vormen. Tot de ongeveer zestig Europese ankerpunten
in de deelnemende landen behoren
het Hembrugterrein, de Zaanse
Schans, het Cruquiusgemaal en de
Heineken Brouwerij te Amsterdam.
De regionale ‘Erfgoedroute Noord-

zeekanaalgebied’ kent ongeveer
zeventien regionale en Europese
ankerpunten. In de Zaanstreek
behoren daartoe ook de rijstpellerijen aan de Veerdijk te Wormer en
Verkade te Zaandam. Elk ankerpunt
is het middelpunt van een groep zogenoemde ‘key sites’, die eveneens
het bezoeken waard zijn. Het netwerk als geheel wordt verbonden
met auto-, fiets-, wandel- en watersportroutes. Zo wordt de Zaanstreek
een herkenbaar onderdeel van de
geschiedenis van de industrialisatie
in Europa. Dit wordt beschouwd
als waardevol voor de identiteitsbeleving en de economie van het
toekomstige Europa. Hier ligt de
basis van de industrialisatie en begon een ongeëvenaarde geschiedenis van radicale verandering, die een
nieuw, modern tijdperk inluidde.
De industriële geschiedenis van de
afgelopen 250 jaar liet een blijvende
erfenis na: ons gemeenschappelijke
Europese erfgoed. Duurzaam behoud van industrieel erfgoed houdt
méér in dan alleen het begrijpen van
de geschiedenis. Het doel van ERIH
is om de industriële landschappen
van Europa in al hun diversiteit
voor het publiek open te stellen.
De deelnemende locaties zijn voorbeelden van gebiedsontwikkeling,
stedelijke vernieuwing, restauratie
en herbestemming. ERIH draagt
bij aan een duurzame toekomst.
De aanpassing van voormalige industriële gebouwen aan nieuwe
functies is een uitstekende methode
om verdere belasting van het milieu
te voorkomen door hergebruik van
materiaal en ruimte.
VERANKERD

De Erfgoedroute Noordzeekanaalgebied in de Noordvleugel van de
Randstad is een samenwerkingsverband tussen de Europese partners, de provincie Noord-Holland
en de Stichting Industriecultuur
Nederland. Hierbij zijn de gemeenten in het projectgebied met
een ambtelijke en politieke vertegenwoordiging aangesloten. Het
projectgebied ontwikkelt zich tot
een dichtbevolkte netwerkstad, een

Werkplaats met zogenoemde plopramen, waardoor bij een explosie de druk meteen
naar buiten wordt geleid.

groot verstedelijkt gebied. Om de
leefbaarheid te versterken zijn door
gemeenten en provincie tal van
beheersinstrumenten ontwikkeld.
Erfgoed staat hoog op de culturele,
toeristische en economische agenda.
Het ERIH-project is stevig verankerd in de provinciale agenda voor
‘Recreatie en Toerisme 2004-2007’
en de ‘Cultuurnota 2005-2008’. Er
is aandacht voor de ontwikkeling
van toeristisch-recreatieve faciliteiten voor de groeiende bevolking
als tegenhanger voor de hectiek
van de stad. De Erfgoedroute
Noordzeekanaalgebied ligt in een
belangrijke cultuurhistorische omgeving. In hetzelfde cultuurlandschap
liggen onder andere de Stelling
van Amsterdam, veenweidegebieden, droogmakerijen en de oude
Hollandse steden Amsterdam en
Haarlem. De Erfgoedroute en het
UNESCO Werelderfgoed Stelling
van Amsterdam zijn historisch en
ruimtelijk met elkaar verbonden.
Deze binding en de synergievoordelen worden tot uiting gebracht,
bijvoorbeeld op het Hembrugterrein
(dat ligt binnen de Stelling van
Amsterdam), waar de militaire industrie en depotfuncties oorspronkelijk direct ten dienste stonden aan
militaire verdedigingskracht.

project Erfgoedroute Noordzeekanaalgebied de volgende zaken
gerealiseerd: ontsluiting van een
uitgebreid netwerk van ankerpunten en key sites; informatiepanelen,
bewegwijzering, bezoekersfaciliteiten op locatie; koppeling aan het
Europese ERIH-netwerk; eenduidige Europese ERIH-merkgeving
en -vormgeving; Europese en regionale ERIH-websites; routegidsen
en voortschrijdende evenementenkalenders; projectatelier van het
ERIH-centrum in Nederland (mogelijk op het Hembrugterrein) voor
de ontwikkeling en het beheer van
het binnenlandse en Europese samenwerkingsverband. Het is de ambitie van ERIH een bekend en goed
herkenbaar merk te maken voor (het
ontwikkelen van) toeristische en recreatieve locaties van hoge kwaliteit
en grote historische waarde. Opdat
wij kunnen herkennen wat de beroemde Engelse dichter William
Blake (1757-1827) al schreef tijdens
de industriële revolutie in Engeland:
‘Ik zie het verleden, het heden en
de toekomst alle tegelijkertijd voor
mijn ogen bestaan.’
www.erih.net, www.erih.nl, www.
route-industriekultur.de
Hildebrand de Boer is voorzitter van de

HERKENBAAR MERK

Stichting Industriecultuur Nederland/

In de periode tot 2008 worden in
het kader van ERIH en het pilot-

European Heritage.
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In het nieuwe Vissershop komen 199 eengezinswoningen en 17 seniorenappartementen. De bewoners, die tijdelijk in een zogenoemde ‘wisselwoning’ zijn ondergebracht, kregen het recht terug te keren naar hun oorspronkelijke adres.

Vissershop: stadsvernieuwing in stijl

Een dorp in de stad
door Ed Pielkenrood

H

et Vissershop, een woonwijk op de oostelijke Zaanoever in Zaandam, was het eerste woningbouwproject van de in 1913 opgerichte
woningbouwvereniging Zaandams Volkshuisvesting (ZVH). Enkele jaren terug viel de beslissing om het oude Vissershop af te breken en
te vervangen door nieuwbouw. Alles wordt anders en toch weer niet. Een inventarisatie van wat verdwijnt en wat behouden blijft.

In het Amsterdamse architectenduo Gulden & Geldmaker vond
het bestuur van ZVH een tweetal
dat op de hoogte was van de laatste
inzichten op hun vakgebied. Het
leverde zo’n negentig jaar geleden
een wijk op met bijzondere architectonische en stedenbouwkundige
eigenschappen, die model staat voor
de Zaandamse volkshuisvesting van
die tijd. Maar het Vissershop was
ook in ander opzicht bijzonder. De
bewoners waren van generatie op
generatie buitengewoon gehecht
aan de buurt en aan elkaar. En dat
vanuit een nadrukkelijk beleefd socialisme.
TUINSTAD-IDEALEN

Overal in Nederland kwamen
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vanaf ongeveer 1910 huizencomplexen en woonwijken tot stand,
die op enigerlei wijze schatplichtig
zijn aan de oorspronkelijk Engelse
tuinstad-idealen. De grondlegger hiervan, Ebenezer Howard,
publiceerde zijn opvattingen in
1902 in het boek ‘Garden Cities of
Tomorrow’. Hoewel er geen historische documenten zijn gevonden die
daarop wijzen, is het waarschijnlijk
dat Gulden en Geldmaker zich bij
het ontwerpen van het Vissershop
lieten inspireren door de tuinstadidealen. De wijk kreeg een groen
karakter met voortuintjes, een binnenplantsoen en veel bomen. Ook
het speelse stratenplan en de poort
aan de Notenlaan wijzen in de richting van een tuindorp.

ECHTE HOLLANDSE HUIZEN

De huizenblokken in het Vissershop
kregen hun enigszins gedrongen
vorm, doordat de bovenkant van
de mansardekap werd afgevlakt.
Dit was een gevolg van bezuinigingen op de oorspronkelijke
plannen, waardoor de kans op
overheidsgoedkeuring groter werd.
De duurdere huizen direct langs de
Zaan (de Notenlaan) kregen overigens wél een volwaardige kap. Met
stijlkenmerken zoals voordeuren
met bovenlicht en kruiskozijnen
met glasroeden in de ramen sloot
het architectenduo in het ontwerp
aan bij wat voor dorps- en kleine
stadswoningen in de nadagen van
de negentiende eeuw gebruikelijk
was. De eenvoudige huizenblok-

De Notenlaan, waar de huur aanvankelijk
vijf gulden per week per woning bedroeg.
Boven de poort richtte ZVH haar eerste
kantoor in.
De Plataanlaan met plantsoen. Het groene
en intieme karakter van het Vissershop
verminderde met een herprofilering van

bestond hiërarchie. Het onderscheid
tussen met name de Notenlaan, waar
huizen stonden die een fractie groter
en duurder waren, en de rest van de
buurt werd door de bewoners scherp
ervaren. ‘De Notenlaan was de
Gouden Laan, waar vooraanstaande
mensen woonden’, aldus één van de
bewoners. ‘Daar woonden bijvoorbeeld het hoofd van de school, de
directeur van de gemeentelijke ophaaldienst en de directeur van het
slachthuis.’ Standsverschil dus, op
kleine schaal.

de straten in 1964. Toen werden de straten
verbreed ten behoeve van het autoverkeer
en trottoirs aangelegd ten koste van de
voortuintjes.

ken werden bovendien verrijkt met
sober siermetselwerk. Verder kregen
de woningen geprofileerde dakgoten
en werden ze afgedekt met rode dakpannen. Hollandser kon het niet.
DUBIEUZE BASIS

Tussen 1914 en 1919 werden in
twee fasen 241 woningen gebouwd
in het Vissershop. Gedurende de
Eerste Wereldoorlog (1914-’18) bleef
Nederland weliswaar neutraal, maar
de havens waren niet meer bereikbaar voor zeeschepen. Ondermeer
de houtaanvoer kwam daardoor stil
te liggen. Voor de funderingen van
de Vissershopwoningen werden als
gevolg daarvan minder en kortere
palen gebruikt dan wenselijk was.
De latere verzakkingsproblemen,
met onder andere scheefstand en
scheuren tot gevolg, zijn voornamelijk dáár aan toe te schrijven. Het is
niet meer te achterhalen in hoeverre
de verantwoordelijken in de bouwperiode zich bewust waren van het
onheil dat zij over hun schepping afriepen door de buurt een dubieuze
basis te geven. In het begin van de
twintigste eeuw was de woningnood
in Zaandam schrijnend hoog en in
de oorlogsperiode was dat nog niet
verbeterd. Waar andere woningcorporaties hun bouwactiviteiten stopten, omdat als gevolg van de oorlog
de prijzen van bouwmaterialen de

pan uit rezen, besloot ZVH dóór te
gaan om de woningnood enigszins
te verkleinen. Toen de totale bouwsom van het Vissershop met tien
procent werd overschreden, stelde
de gemeente echter een commissie van onderzoek in. Het oordeel
over ZVH was hard. De commissie erkende weliswaar de moeilijke
omstandigheden, maar verweet de
vereniging er niet genoeg aan gedaan te hebben om tegen lagere tarieven in te kopen. Bovendien wees
men op onnodige uitgaven: bepaald
siermetselwerk was technisch nutteloos en duur. Het bestuur van ZVH
reageerde furieus en stelde: ‘Zelfs
de eenvoudigste mensch houdt van
enige versiering, tenzij men alle hoop
heeft laten varen.’
STANDSVERSCHIL

In Zaandam kreeg het Vissershop
vrijwel direct de status van een ‘dorp
op zich’. Oorzaak was in de eerste
plaats de betrekkelijk geïsoleerde ligging van de buurt. Maar ook de politieke overtuiging van de bewoners en
de sterke sociale cohesie bepaalden
het ‘eigene’ van de buurt. Een oudbewoonster, die er in 1934 een huis
kreeg, vertelde: ‘Er woonden bijna
alleen maar partijgenoten. We voelden ons er thuis.’ Maar zelfs in deze
betrekkelijk kleine wijk, die bedoeld
was voor één maatschappelijke klasse,

CULTUURHISTORISCHE
WAARDE ONDERZOCHT

Voorafgaand aan de stadsvernieuwing liet ZVH de cultuurhistorische
waarde van het Vissershop onderzoeken door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en het Steunpunt
Cultureel Erfgoed. Hieruit bleek dat
de waarde wél werd erkend, maar
niet van dien aard was om plaatsing op de rijks- of gemeentelijke
monumentenlijst te rechtvaardigen.
Direct na de uitkomst van deze onderzoeken schreef ZVH in 2000 een
meervoudige opdracht uit onder vier
architectenbureaus om een ontwerp
voor een nieuw Vissershop te leveren. De bureaus werd verzocht bij
hun plannen rekening te houden
met de historische gegevens van de
buurt. Een onafhankelijke beoordelingscommissie koos tenslotte
voor de inzending ‘Dorp achter de
Dijk’ van Heren 5 architecten uit
Amsterdam. Het plan, dat inmiddels
deels is gerealiseerd, was gebaseerd
op een trefzekere en brede analyse
van de oude structuur en kwaliteiten. Het stratenplan blijft gehandhaafd, inclusief een groot deel van
de bomen en het groen. Bovendien
zijn de huizen voorzien van een
mansardekap, waarmee aansluiting
is gezocht bij het oorspronkelijke
ontwerp van Gulden en Geldmaker.
Zo is het karakter van de oude wijk
in stand gebleven.
Bronnen:
Het Vissershop en de dageraad van de
Zaandamse volkswoningbouw, Wim de Wagt
2003; Nieuwbouw Vissershop in beeld, ZVH
2002; Archief Vissershop, ZVH
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De ingang van het oude ziekenhuis van de Sint Jan-Stichting te Zaandam, toen nog aan de Oostzijde. Er was juist een ambulance voorgereden,
onder toezicht van één van de nonnen bracht men de patiënt naar binnen.

Van hardlopend naar de dokter tot 112 bellen

Een ongeluk! wat nu?
door drs. Thijs Gras

E

en ongeluk zit in een klein hoekje en komt altijd onverwacht. Wie er letsel bij oploopt, heeft meestal hulp nodig. Zo was het in het
verleden en zo is het nu. Maar het ‘meldingswezen’ veranderde sterk. Thijs Gras is auteur van ‘ Van “sieckevoerder” tot ambulancedienst.
De geschiedenis van het ziekenvervoer in de regio Amsterdam en Omstreken’ (Grave, 2004), waarin hij ook ingaat op de ontwikkeling
van het ziekenvervoer in Zaanse gemeenten. Voor Zaans Erfgoed schreef hij het volgende artikel.

Als men in de negentiende eeuw
geneeskundige hulp nodig had,
dan moest men te voet of met een
rijtuig naar een arts. Als de patiënt
niet kon lopen, dan moest iemand
de arts halen en maar hopen dat
die er was en wilde meegaan. De
arts moest, indien noodzakelijk,
ook het vervoer naar een ziekenhuis organiseren, vaak met briefjes. Dat dit soms omslachtig was,
illustreert een geval uit 1897. Een
armlastige vrouw had hevige buikpijn. Uiteindelijk ging iemand naar
dokter Rebel, die haar bekeek en zei
dat ze naar het ziekenhuis moest.
Rebel liet daarom ‘een schriftelijk
verzoek om opzending naar het

Burgerziekenhuis te Amsterdam’
uitgaan naar de boekhouder van
het Burgerlijk Armbestuur (BA),
die de geneeskundige verzorging
van de vrouw betaalde. De boekhouder ontving dit ’s middags rond
vijf uur en informeerde ‘per brief
bij den geneesheer of dienzelfden avond tot expedieering moest
worden overgegaan’, waarop om
‘7½ uur’ als antwoord inkwam:
‘Hoe eerder de patiënte opgezonden
wordt, hoe beter.’ Daarop regelde
hij een plaats voor een brancard in
de trein van 21.26 uur en ‘verzocht
schriftelijk om politiegeleide bij de
brancard en verwittigde de directie van het ziekenhuis ‘per draad’

van de komst van de patiënte. In
het Burgerziekenhuis wachtte men
echter vergeefs: de politie-inspecteur had van Rebel gedaan gekregen, dat het vervoer tot de volgende
ochtend uitgesteld mocht worden,
anders moest zijn arme agent te voet
en in de mist terug naar Zaandam.
Nu moest de arme vrouw nog een
nacht langer met buikpijn doormodderen. (Archief Zaalberg dossier 4539, GAZ).
‘GROOTE VLUGHEID’

In 1875 was in Noord-Holland
de vereniging het Witte Kruis opgericht. Hoewel deze zich vooral
richtte op wijkverpleging en voor-
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In 1960 kocht de GGD Zaandam een

Naast het leveren van een chauffeur en

De inwoners van Wormerveer konden via

tweedehands Packard van de GGD

stalling en onderhoud van de ongevallen-

hun huisarts een beroep doen op Boon, die

Rotterdam, als reservewagen die kon

wagen van de GGD, deden de Erven de

ook wel door de politie werd ingeschakeld

uitrijden als de eerste wagen (die bij de

Boer ook het overige ziekenvervoer in

voor vervoer van slachtoffers van ongeval-

Erven de Boer stond) al een inzet had.

Zaandam. Deze Ford was uniek; hij werd

len. Op de foto een Mercedes Benz van dit

omgebouwd door de broer van de heer

bedrijf uit 1973.

Logjes, de schoonzoon van De Boer, die
het bedrijf vanaf 1952 leidde.

lichting, kochten diverse Zaanse
afdelingen in het begin van de twintigste eeuw ziekenvervoermiddelen,
zoals draagbaren en raderbrancards.
Zo kreeg Koog een raderbrancard,
Krommenie een draagbaar, Westzaan
zowel een draagbaar als een brancard
en Zaandijk en Oostzaan elk een
brancard (bron: C.J. Mijnlieff, A.A.
Quanjer, Gegevens omtrent de in
Nederland bestaande organisaties en
regelingen en omtrent het aanwezige
personeel en materieel op het gebied
van het reddingwezen en eerste hulp
bij ongelukken. Rotterdam 1915). In
de kleine dorpen wist men wel wie
men moest hebben als deze middelen
nodig waren. Voorts bemiddelde de
vereniging in vervoer van buiten. In
Assendelft liet men in 1910 een ziekenauto van een Amsterdamse ziekenvervoersbedrijf komen. Hoewel
die voor de patiënt te laat kwam, was
men (zoals verwoord in het jaarverslag van de afdeling Assendelft van
het Witte Kruis) tevreden over ‘de
groote vlugheid, waarmede aan ons
verzoek werd voldaan.’ Voor deze
aanvraag had men de telefoon gebruikt.
AUTOMOBIELZIEKENWAGENS

Nadat vanaf 1852 een telegraafnet in
Nederland was opgebouwd, volgden
in 1880 de eerste telefooncentrales.
Pas na 1913 ontstond onder de Post
en Telegraaf (vanaf 1933 PTT) een
telefoonnet. Naast de rijkere lieden
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hadden ook artsen en garage- en taxibedrijven een telefoon. Voor ziekenvervoer konden in de Zaanstreek de
Zaanse stalhouderijen J. Hooft en J.
de Boer en de Wormerveerse garage
Zwart worden gebeld. De Boer zat
al vanaf het midden van de negentiende eeuw in het personenvervoer;
Jan Hooft startte op 1 maart 1902.
In 1923 kochten beide bedrijven
een automobielziekenwagen. In
1922 begon Dirk Zwart de Eerste
Wormerveersche Auto Centrale; in
1930 liet hij een zwarte Spyker personenauto ombouwen tot ziekenwagen (Bron: D. Zwart, Garage Zwart
1922-1982. Wormerveer 1982).
Deze drie ziekenwagens zullen in
alle Zaanse plaatsen te zien zijn geweest. In Zaandam kwam er in 1919
een organisatie voor ongevallen op
de openbare weg: de Gemeentelijke
Geneeskundige Dienst (GGD), die
ook voor meldingen van het publiek openstond. Men kon de hulp
inroepen via het nummer 604 dat
op diverse plaatsen op grote plakkaten stond geadverteerd. Broeder
Van Dam rukte dan uit op een rijwielbrancard. Na 1923 verleende
hij alleen eerste hulp en riep hij
voor vervoer de ziekenwagen op van
één van de stalhouders. Vanaf 1924
ging het Witte Kruis zich in Noord
Holland met de aansturing van het
ziekenvervoer bemoeien, door de instelling van een zogenoemde nachttelefoondienst. Hierdoor kon men

’s nachts een ziekenwagen bestellen
bij één van de particulieren. Het was
toen nog niet vanzelfsprekend dat er
’s nachts kon worden getelefoneerd,
aangezien de centrales nog door
centralisten bemand moesten zijn.
Overigens werd van deze dienst in
de Zaanstreek, met z’n eigen kanalen,
vrijwel geen gebruik gemaakt.
‘KLETST U NIET’

Vanaf 1931 kwamen de ongevalmeldingen binnen bij het gemeentelijk
ziekenhuis aan de Zaandamse Frans
Halsstraat. Soms nam de directeur
zelf op, bijvoorbeeld bij de melding van een ongeval op 24 maart
1936 op de Provincialeweg nabij
het station. Directeur GG&GD
dokter Levend schreef: ‘Ik ontving
telefonisch bericht over een ongeluk bij ’t station. Wat? Hoofdwond!
Ziekenauto noodig? Weet ik niet. Ik
zal hulp zenden. (...) tegelijk kwam
de polikliniek zuster binnen met
de mededeling 2x te zijn opgebeld.
1e x ongeluk bij spoorwegovergang
WZ dijk, 2e x rectificatie ongeluk
bij station.’ (Handgeschreven verslag op brief. Zaalberg dossier 3082,
GAZ). In de jaren vijftig namen
centralistes van het ziekenhuis van
acht uur ’s morgens tot tien uur ’s
avonds de meldingen aan. Buiten
die uren en in het weekeinde viel dit
toe aan de dienstdoende verpleegster
van de chirurgie en ’s zondags was
dit een taak van een leerlingverpleeg-

ster. Die schakel was niet altijd even
sterk, bleek op een winterse zondag
in maart 1947. Bij het Ameland (niet
ver van het ziekenhuis) werd in een
bijt een driejarig jongetje gevonden.
Iemand belde meteen met het ziekenhuis. ‘Kunt u niet beter uw huisarts opbellen?’, was de eerste vraag.
Nee, de melder wilde een zuurstofapparaat. Dat gaat niet, kreeg hij te
horen. Nu werd hij kwaad: ‘Kletst
u niet juffrouw, het gaat om een
mensenleven. Er moet dadelijk geholpen worden. Kan dat of kan dat
niet?’. ‘Ik zal even informeren’, was
het antwoord. Een EHBO-er paste
nog kunstmatige ademhaling toe en
uiteindelijk arriveerde een dokter
met een zuurstofapparaat. Voor het
jongetje kwam deze hulp helaas te
laat. (Semi Statisch Archief Secretarie
Zaandam, inventarisnummer 1802,
GAZ). Aan deze regeling kwam in
1970 een eind, toen de GG&GD een
eigen gebouw kreeg en een meldpost
voor ongevallen onderbracht in het
tot Van Raaltecentrum omgedoopte
voormalige gemeenteziekenhuis.
Melders werden tijdens kantooruren
te woord gestaan door een centraliste/secretaresse. Buiten kantooruren
werd doorgeschakeld naar de centrale van het Julianaziekenhuis (in 1969
ontstaan uit het gemeentelijk ziekenhuis). Inmiddels hadden steeds meer
Zaankanters zélf een telefoon. Voor
gezondheidsproblemen thuis belden
zij eerst de huisdokter. Die kon voor
regeling van het vervoer terecht bij
diverse ziekenvervoersbedrijven. In
Wormerveer had garage Boon het
ziekenvervoer van Zwart overgenomen. In Krommenie opereerden zowel taxibedrijf Van de Kommer uit
Uitgeest (dat een contract had met
het Zaans ziekenfonds voor vervoer
van leden van dat fonds) als taxibedrijf Bergamin, dat op verzoek van
de plaatselijke huisartsen en politie
een ambulance aanschafte voor particulier verzekerden en ongevalslachtoffers. Het ziekenvervoer in
Zaandam was al sinds jaar en dag
stevig in handen van de Erven de
Boer (zoals het bedrijf inmiddels
heette) met een wagenpark van vier
ambulances. De GGD (vanaf 1970

Toen de brandweer in 1972 op zoek was naar een onderkomen voor de alarmcentrale,
stelde de commandant van de Bescherming Bevolking ruimte hiervoor in zijn gebouw aan
de Guisweg ter beschikking. In 1976 werd hier ook de alarmering voor ambulances ondergebracht en in 1979 kreeg de meldkamer de status van Centrale Post Ambulancevervoer
Zaanstreek/Waterland, waarmee ze al het ambulancevervoer in het gebied coördineerde.
De post werd bemand door brandweerlieden.

GGZ, Geneeskundige Gezondheidsdienst Zaanstreek) deed alleen de
ongevallen.
BRANDWEERLIEDEN

In 1976 werd de GGZ omgedoopt
tot Dienst Volksgezondheid Zaanstad
(DVG) om ook in naam meer verbondenheid uit te drukken met het
in 1974 samengevoegde Zaanstad.
De meldingspost verhuisde in 1976
naar de BB-commandopost aan de
Guisweg te Westzaan. Hier was in
1972 de Algemene Hulpverleningsorganisatie Zaanstreek Waterland
gevormd. Deze bood onderdak aan
de alarmcentrales van brandweer
en politie en bediende een gebied
met zestien gemeenten. Per 1 juli
1979 werd hier officieel de Centrale
Post Ambulancevervoer (CPA)
Zaanstreek/Waterland gevestigd.
Deze centrale, die voortvloeide uit
de Wet Ambulancevervoer, had tot
taak al het ambulancevervoer (zowel
spoed als niet-spoed) in de regio te
coördineren. Wie nu belde via alarmnummer 323232, kreeg één van de
twee brandweerlieden aan de lijn,
die de centrale 24 uur per dag bemanden. Maar de schaalvergroting
stopte niet bij de Zaanstreek. Reeds
in 1986 zagen Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland liever dat men
zich aansloot bij Amsterdam. Op 1
februari 1989 werd de knop omgezet,
waardoor de CPA-functie overging
van de alarmcentrale Westzaan naar

de CPA Amsterdam en Omstreken
(thans: Meldkamer Ambulancezorg
Amsterdam en Omstreken, MKA).
Daar werden de meldingen aangenomen door verpleegkundig centralisten. Meteen veranderde er ook
iets voor het publiek dat steeds vaker de huisarts omzeilde en zelf een
ambulance belde. Voortaan was er
één landelijk nummer voor spoedgevallen: 06-11. Onder invloed van
Europese regelgeving werd het nummer in maart 1997 veranderd in 112.
Niet iedereen kent overigens goed de
werking van dit nummer. De beller
komt eerst bij een centrale die vraagt
welke dienst in welke plaats gewenst
is, en dan pas doorverbindt naar de
betreffende centrale. Mobiele bellers krijgen de 112-centrale bij de
Rijkspolitie in Driebergen en worden van daaruit doorgeschakeld.
Inmiddels besloot de regering om
over heel Nederland 25 veiligheidsregio’s te vormen en daarbij de regio-indeling van de politie bepalend
te laten zijn. Hierdoor ontstaat in
Zaanstreek/Waterland een curieuze
situatie. Er is één meldkamer voor
de brandweer en één voor de politie, maar voor de ambulancezorg
valt men onder de MKA. De ambulancezorg wil de voordelen van de
grotere schaal niet graag opgeven en
omgekeerd zien politie en brandweer
niets in aansluiting bij Amsterdam.
Hoe dit probleem wordt opgelost,
zal de toekomst uitwijzen.
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Maatschappelijk betrokken,
betrouwbaar en professioneel
Met deze drie begrippen wordt duidelijk welke
positie De Woonmij Zaanstad wenst in te nemen
als grootste woningcorporatie in Zaanstad.
Stichting De Woonmij
Zaanstad beheert ruim 9000
verhuureenheden en is actief
betrokken op het gebied
van projectontwikkeling,
nieuwbouw, renovatie en onderhoud.
De aandachtsgebieden
leefbaarheid van de woningomgeving en wonen
& zorg geven weer dat De
Woonmij Zaanstad zich ruim
betrokken voelt bij wonen in
Zaanstad.
Sinds 1 juli 2003 werken wij
vanuit ons nieuwe kantoor
in Wormerveer, een prachtig
industrieel Zaans erfgoed.
Meer informatie over onze woningcorporatie kunt u
vinden op onze website www.

Dick Laanplein 1
1521 HT Wormerveer
Tel 075-6467700
info@dewoonmijzaanstad.nl

Dankzij onze
hoofdsponsor
is het
verschijnen
van dit
tijdschrift
mogelijk
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Czaar Peterhuisje

Van bijna vergeten
tot attractie door Rita Hooijschuur

De foto's van het interieur van het Czaar Peterhuisje zijn recent gemaakt. Het zijn zogenoemde ‘360-graden opnames’. (Arton 360 fotografie, Koog)

D

at Peter de Grote in 1697 korte tijd in een huisje aan de Krimp te Zaandam woonde, was men in het midden van de achttiende
eeuw alweer bijna vergeten. Hierin kwam verandering nadat in 1780 het huisje werd bezocht door de commandant van de Russische
vloot, graaf Orlov, in gezelschap van de Nederlandse admiraal Van Kinsbergen. In 1781 werden deze bezoekers gevolgd door keizer Jozef
II van Oostenrijk en in 1782 door de Russische troonopvolger Paul en diens echtgenote Maria Fjodorovna. Al in 1789 werd het huisje
aan de Krimp in een officieel stuk omschreven als ‘het huisje van Czaar Peter’. Na het bezoek van Paul en diens echtgenote werd het zelfs
‘mode’ om tijdens een bezoek aan Amsterdam ook het Czaar Peterhuisje te Zaandam – waar de grote hervormer had gewoond – met een
bezoek te vereren.

Begin 1800 ging de Amsterdamse uitgever E. Maaskamp naar
Zaandam om een tekening van het
Czaar Peterhuisje te maken. Hij vernam toen dat de bakker Abraham
Vergouw, die sinds 1790 eigenaar
was van het vermoedelijk in 1632
gebouwde huisje, het als gevolg van
de bouwvallige toestand en gestegen belastingen voor afbraak wilde
verkopen. Maaskamp, die niet kon
verdragen dat een ‘zoo merkwaardig geschiedkundig gedenkstuk’
verloren zou gaan, wist Jan Antonie
Bulsing, kastelein van herberg De
Otter, ervan te overtuigen dat er met
het huisje geld viel te verdienen. Als
eigenaar zou Bulsing het alleenrecht
hebben bezoekers toe te laten, wat
voor de herberg (en dus ook voor
Bulsing) heel voordelig zou kunnen
zijn. Bulsing kocht het huisje op 2

september 1800 voor zestig gulden.
In 1804 breidde hij zijn bezit op
de Krimp nog uit met een aan het
Czaar Peterhuisje belendend perceel
en twee erven voor respectievelijk
20,25 en 25 gulden. De nieuwe eigenaar legde een boekje neer waar
bezoekers hun naam in konden
schrijven en er werd een busje voor
het onderhoud en de armen neergezet. Het busje lokte echter al spoedig
ongewenst nachtelijk bezoek, waarna het verstandiger werd geacht de
inhoud in De Otter te bewaren.
HIK VAN HET LACHEN

Het Czaar Peterhuisje werd in de
daarop volgende jaren door duizenden toeristen bezocht. Maaskamp
(die in 1806 weer een kijkje kwam
nemen) kon na het tellen van het
aantal bezoekers die in 1805 hun

naam in het boek hadden geschreven, tevreden vaststellen dat ‘niet
minder dan vier-honderd en vijftig
personen hadden ingeschreven, en
hoe veelen zijn er niet nog daarenboven, die zulk eene naamteekening, om welke redenen ook, agter
wege laten!’ Maaskamps voorspelling was dus uitgekomen: Bulsing
had een bijzonder winstgevende
aankoop gedaan. De Russische aristocraat Nikolaj Bestoezjev, die het
Czaar Peterhuisje in 1815 bezocht,
schreef: ‘Hoewel niemand onzer
aan eten dacht, moesten wij wel bij
de herbergier binnengaan, die om
er voordeel uit te slaan, de grond
en het huisje waar Peter in woonde
gekocht heeft – en bij hem dineren.’
Zowel het diner als de rekening werden door Bestoezjev als ‘uitstekend’
omschreven. Op 11 oktober 1811
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bracht keizer Napoleon Bonaparte
in gezelschap van zijn echtgenote
Marie Louise een bliksembezoekje
aan Zaandam, waarbij ook het
Czaar Peterhuisje werd bezocht.
Dat de keizer van Rusland in zo’n
hok had gewoond, vond de keizerin
zo vermakelijk dat ze de hik van het
lachen kreeg. Napoleon zélf toonde
weinig belangstelling. Het bezoekje
werd dan ook ‘kort’ en ‘koud’ genoemd. Toen tsaar Alexander I op
3 juli 1814 in gezelschap van ondermeer koning Willem I en hun
respectievelijke echtgenotes, een
bezoek aan Zaandam bracht, was
het Bulsing die de vorst een glaasje
madera aanbood. Het kelkje, waaruit ook zijn vader tijdens zijn bezoek
in 1782 had gedronken, kreeg de
vorst als herinnering aangeboden.
Enige tijd later ontving Bulsing,
die toen overigens al enige jaren in
Groningen woonde, als dank een
met edelstenen versierde ring.
KONING EN CONCIËRGE

In september 1818 ging het huisje
opnieuw in andere handen over,
in koninklijke handen dit keer.
Bulsing, die al eens had verklaard
dat hij bereid was het huisje te
verkopen indien iemand hem ‘zes
Russchen’ bood, ontving voor zijn
bezittingen op de Krimp (waarvoor
hij zelf niet meer dan 105,25 gulden
had betaald) inderdaad het vorste-
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lijke bedrag van zesduizend gulden.
Nog in diezelfde maand september
schonk de koning het huisje aan
zijn schoondochter Anna Pavlovna.
Aanleiding was de geboorte op 2
augustus 1818 van zijn tweede
kleinzoon, prins Alexander. Anna
Pavlovna (1795-1865), die zeer met
dit bijzondere ‘kraamcadeau’ was
ingenomen, gaf opdracht om het
achterhuis (het deel van de woning
waar haar illustere voorvader Peter
de Grote had gelogeerd) van een stenen ombouw met open boogvensters te voorzien. Het voorhuis, dat
in een zeer slechte staat verkeerde,
werd gesloopt. De Amsterdamse
bankier en kunsthandelaar Adriaan
van der Hoop (1778-1854), op verzoek van Anna Pavlovna sinds 1820
administrateur van het huisje, kon
de prinses begin september 1823
berichten dat de ombouw was voltooid. Enkele maanden later benoemde hij oud-militair Cornelis

Struijk tot conciërge. Anna, op 21
februari 1816 gehuwd met Willem
Frederik George Lodewijk (prins
van Oranje en de ‘held van Waterloo’), was er namelijk van overtuigd
dat de post van conciërge alleen
door een gedecoreerd militair vervuld kon worden. Struijk kreeg opdracht de bezoekers gratis het huisje
te laten zien en geen ‘douceurtjes’
aan te nemen. De conciërge, die
een groot gezin te onderhouden
had, zocht daarom naar andere
mogelijkheden om zijn financiële
positie te verbeteren. In 1826 vroeg
hij toestemming om ‘een tapperij te
mogen opzetten’. Dit verzoek werd
(uiteraard) niet ingewilligd. Struijk
was zélf niet afkerig van een alcoholische versnapering, en keek ook wel
eens te diep in het glaasje. Op 4 mei
1829 liep dat uit de hand. Nadat
hij zijn vrouw ernstig had mishandeld, werd hij op beschuldiging van
doodslag naar Haarlem afgevoerd.

Hoewel hij korte tijd later weer werd
vrijgelaten, werd de zorg voor het
Czaar Peterhuisje niet meer aan hem
toevertrouwd.
HELD

In 1830 werd de in Zaandam geboren Albert Masker (1795-1858) als
conciërge aangenomen. Hij werd
door Anna Pavlovna uit verschillende kandidaten gekozen, omdat
hij met prins Willem in de slag bij
Waterloo had gestreden en bij die
strijd door een kogel in de borst en in
de linker schouder was getroffen; hij
verdiende dus, evenals de prins, de
titel van ‘held van Waterloo’. Toen
prins Willem op 2 september 1831
in gezelschap van zijn echtgenote,
familieleden en hoogwaardigheidsbekleders het Czaar Peterhuisje bezocht, herinnerde hij Masker nog
eens aan het feit dat ze beiden in
de slag van Waterloo hadden gestreden en beiden gewond waren geraakt. Masker werd opgevolgd door
Catharina van Houten-Bertelman
(1836-1917). In de jaren dat mevrouw van Houten als conciërge in
het Czaar Peterhuisje werkte, veranderde het verschillende malen van
eigenaar. Bij van Houtens aantreden
in 1859 was Anna Pavlovna de eigenaresse. Na Anna’s dood in 1865
werd prins Hendrik (1820-1879, de
derde zoon van Anna Pavlovna en
Willem II) de trotse bezitter. Dat
het behoud van het huisje (dat veel
te lijden had gehad door de watersnood van 1825) ook prins Hendrik
ter harte ging, is duidelijk. De in
opdracht van zijn moeder gebouwde stenen ombouw werd gesloopt
en vervangen door een gesloten
houten gebouw. De prins hoopte
dat het huisje hierdoor beter tegen
weersinvloeden bestand zou zijn. In
opdracht van de prins werd de heer
H. van de Stadt Cz. met het beheer
van het huisje belast. In 1872 gaf
de prins de vooraanstaande en met
diverse medailles onderscheiden
Groningse fotograaf Fr. Julius von
Kolkow, opdracht om foto’s van het
Czaar Peterhuisje te maken. Zoals
uit een door Kolkow op een wand
van het huisje gekerfde medede-

Borstbeeld Czaar Peter dat bij het huisje is geplaatst.

ling blijkt, werd de opdracht van
de prins tussen 22 en 27 mei uitgevoerd. Zo’n zestig verschillende
door Von Kolkow gemaakte foto’s
werden daarna als souvenir in het
Czaar Peterhuisje verkocht.
UNICUM

Na de dood van Hendrik, in 1879,
kwam het huisje in handen van
Willem III, terwijl het beheer van
het Czaar Peterhuisje onder toezicht
van de heer Hustinxs, rentmeester
van het kroondomein Soestdijk,
kwam te staan. Koning Willem III
schonk het huisje echter al in 1886
aan tsaar Alexander III van Rusland,
waarna het tot 1917 door het bureau van de Russische consul-generaal werd beheerd. In opdracht van
de tsaar werd het achterhuis in 1890
door architect G.B. Salm op een
fundering van rode baksteen met
hardstenen hoekblokken geplaatst.
Ter ondersteuning werden houten

stuttingen en hangers aangebracht.
In 1895 kreeg de architect een nieuwe opdracht, nu van tsaar Nicolaas
II, zoon van de in 1894 overleden
tsaar Alexander III. Het huisje
werd van een stenen ‘overkluizing’
voorzien. Naast het huisje werd een
nieuwe conciërgewoning gebouwd,
terwijl het gehele terrein door een
stenen muur werd omheind. De
op 12 december 1917 op 81-jarige
leeftijd overleden Catharina van
Houten-Bertelman werd na ruim
58 dienstjaren zoals zij had gehoopt
vanuit de conciërgewoning ‘grafwaarts’ gedragen. Ze werd opgevolgd door Willem Jan Schol, die in
1970, 52 jaar en honderdduizenden
bezoekers later, om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. Een
optelsommetje leert, dat mevrouw
Van Houten en Willem Jan Schol
samen honderdtien jaar in het Czaar
Peterhuisje werkzaam zijn geweest.
Een unicum.
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De Oostzaanse Streektaalgroep, v.l.n.r. Teun Lust, Marijtje Danser-Schaft, Jan van der Linden, Reinder Wijnja, Frits Wattjes,
Guurt Vleeshakker-Prins en Jannie van Tongeren-Langenberg. (Foto: Rob Veenman)

Het Oostzaanse dialect vastgelegd

Wat ons nag te binne
skoot
door Rob Veenman
M

eer dan vijftien jaar heeft de Oostzaanse Streektaalgroep gewerkt aan het Geïllustreerd Oostzaans Woordenboek Wat ons nag te
binne skoot. Met meer dan vijftienhonderd woorden, circa honderdvijftig uitdrukkingen en gezegden én met vele verhalen legden zij
op een zeer gedegen manier de taal vast die zijzelf en hun voorouders spraken. Daarbij richtten zij zich vooral op de taal zoals die in de
jaren dertig werd gesproken.

Met iets meer dan negenduizend inwoners is Oostzaan nog een klein
dorp te noemen, maar desondanks
bestonden er binnen het plaatselijke
dialect nog duidelijke verschillen.
Doordat Oostzaan ingeklemd ligt
tussen de Zaanstreek, Waterland en
Amsterdam, zijn er vanuit al deze
regio’s invloeden in de taal terug te
vinden. In het Zuideinde was men
vooral op Amsterdam gericht en
daar bevat het dialect dan ook veel
Amsterdamse en Jiddische woorden
en uitdrukkingen. Het Weerpad, de
huidige Kerkstraat, vormt de verbindingsweg tussen Oostzaan en
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Zaandam en daar zijn de invloeden vanuit het Zaans het grootst.
In het noorden van het dorp, in de
Heul en de Haal, werd het meest
karaktervolle Oostzaans gesproken:
het ‘Haalberig’, met sterke invloeden vanuit het Waterlands. Door
de verwantschap tussen het WestFries en het Waterlands komen er
ook veel West-Friese elementen in
het Oostzaans voor.
GEDEGEN

De leden van de Oostzaanse
Streektaalgroep, van wie de meeste
op leeftijd, werkten lange tijd aan het

woordenboek. Een aantal van hen
heeft helaas de uitgave van het boek
niet meer mogen meemaken. Zowel
in het begin als in de eindfase was er
overleg met het Meertens Instituut
in Amsterdam, opdat de gekozen
werkwijze ook wetenschappelijk
verantwoord zou zijn. Dr. Har Brok
van het Meertens Instituut schreef
naar aanleiding van de uitgave dan
ook: ‘Ik ben met de gehele uitgave
zeer tevreden. Een nuttige inventarisatie, waar veel mensen plezier
aan zullen beleven. Zeker ook de
taalkundigen, want het werk is secuur gedaan met oog voor details.’

De leden van de Taalgroep verzamelden individueel allerlei Oostzaanse
woorden en uitdrukkingen. Die
werden daarna binnen de groep uitgebreid besproken. In eerste instantie werd daarbij gekeken of het échte
Oostzaanse woorden waren, die door
een brede groep dorpsgenoten werden gebruikt. Zo werden de familiewoorden of de woorden die door een
heel kleine groep werden gebruikt,
eruit gehaald. Ook de woorden die
niet typisch voor het Oostzaans waren, zijn uit de dialectwoordenlijst
verwijderd. Vervolgens zijn de woorden verklaard en zijn er eventueel
voorbeeldzinnen met een verklaring
opgeschreven. Het opschrijven van
een dialect als spreektaal is geen eenvoudige opgave. In de dialectologie is
het gebruikelijk het gesproken woord
met behulp van speciale uitspraaktekens weer te geven. Helaas is die
schrijfwijze weinig toegankelijk en
de Oostzaanse Streektaalgroep koos
er dan ook voor om de gesproken taal
op de gewone manier op te schrijven.
Op die manier ontstond een uniek
document over de taal van een klein
dorp. Of zoals Jaap Haag van het
Waterlands Archief het verwoordde: ‘Het Oostzaanse woordenboek is
een voorbeeld dat elders navolging
mag vinden.’

Helegaar besete van skaase.
(Foto: Collectie fam. Keijzer-Hartog)

Beur’se. In de vroege avonduren praten over alles en niks door de mannen, soms ook vrouwen, op een vaste plek in het dorp. (Foto: Collectie Gonda van Prooijen)

HERKENNING

EERDER ONDERZOEK

‘Ik heb pijn in me hele bast en ook
me knar doet seer. Doe daarom maar
een gussie water in de koffie...’ Voor
veel Oostzaners, maar ook voor
Zaankanters en Waterlanders, zullen
veel woorden en uitdrukkingen in
het Oostzaans woordenboek een feest
der herkenning zijn. Ongetwijfeld
zal dat een belangrijke reden zijn
voor de groeiende belangstelling
voor dialecten. Uitgaven zoals het
Oostzaanse woordenboek, de herdruk van de ‘Zaanse Volkstaal’ van
Boekenoogen en het boekje ‘NoordHollands, Taal in stad en land’ van de
Sdu kunnen dan ook op een warme
belangstelling rekenen. Maar ook
de waardering voor het dialect van
dit moment groeide de laatste jaren
sterk. Er zijn weer ministers en leden van de Tweede Kamer die met
een Limburgs of Gronings accent
de mensheid toespreken. En binnen
de taalwetenschappen is de aanduiding ‘ABN’ (Algemeen Beschaafd
Nederlands) verdwenen; in plaats
daarvan spreekt men nu over het
‘Standaardnederlands’. Het woord
‘beschaafd’ in de aanduiding ABN
zou namelijk kunnen inhouden dat
mensen die dialect spreken ‘onbeschaafd’ zouden spreken. En dat is
natuurlijk niet waar. Ook dialectsprekers zijn beschaafde mensen, met
een beschaafd taalgebruik.

Het Oostzaanse dialect is in de jaren
dertig en vijftig van de vorige eeuw
in beperkte mate onderzocht door
het Meertens Instituut en door dr. Jo
Daan ten behoeve van de Dialektatlas
van Noord-Holland. Beide onderzoeken vermelden dezelfde verbanden tussen het Oostzaans en de dialecten van de omliggende regio’s.
Helaas hebben beide onderzoeken
zich beperkt tot de taal van slechts
enkele personen en is er nooit gewerkt aan een uitgebreide woordenlijst. Wél geven beide onderzoeken
een mooi beeld van het taalgebruik in
die jaren. Zo werd in 1939 de hoofdonderwijzer van de Kerkbuurtschool
aangehaald met de mededeling dat in
alle klassen praktisch honderd procent van de leerlingen dialect sprak.
In 2005 is het dialect op school nog
nauwelijks te horen, maar dankzij het
Oostzaanse woordenboek is het in
ieder geval voor het nageslacht bewaard gebleven.
Wat ons nag te binne skoot, het geïllustreerd
Oostzaans woordenboek is een uitgave van
de stichting Oudheidkamer Oostzaan en is
voor e 14,95 in de boekhandel te verkrijgen
(ISBN 90.808060.2.1).
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Het ovalen paneel met de afbeelding van de slagerij in het
Zaans Museum (inv.no. ZOV-1365. sedert 1896/97, in het
jaarverslag vermeld onder nummer 20a) was een geschenk
van de heer J.W. Groot Wz. te Zaandam. Deze was eind
negentiende/begin twintigste eeuw archiefonderzoeker op
molengebied; zie W. Buijs Pz. ‘De windmolens aan
de Zaanstreek’ en P. Boorsma ‘Duizend Zaanse Molens’.

De tekening in ‘Ach lieve Tijd Zaanstreek’ staat op bladzij 87 daarvan (ZOV-collectie in

In beide werken wordt Groot aangehaald.

GAZ. Zaanlandia Illustrata nr. 165).

Afbeeldingen houden herinneringen aan verdwenen pand levend

T

Een slagerij te
West-Zaandam door Simon Honig Jz.

ussen het Schapenpad (de tegenwoordige Zeemanstraat) en het Haringpad (nu de zuidzijde van de Stationsstraat) stond lang geleden
een slagerij. Er zijn nog herinneringen aan dit pand bewaard gebleven. In de collectie van het Zaans Museum bevindt zich een ovaal
paneel met daarop de afbeelding van de slagerij. Waarschijnlijk is dit paneel de bodem van een gekuipt schenkblad, waarvan de rand
verloren is gegaan.
De schenker van het paneel was
een zoon van slager W. Groot die
omstreeks het midden van de negentiende eeuw de laatste werkende slager in het pand was. Na
hem werd het pand gesloopt en
vervangen door winkelpanden die
nog op oude foto’s zijn afgebeeld.
Het paneel is niet gedateerd, maar
stamt duidelijk uit het late derde
kwart van de achttiende eeuw,
gezien de rococo- en Louis XVIornamenten die om de afbeelding
zijn aangebracht. De weergave van
de slagerij en het woonhuis rechts
zijn dus een goed voorbeeld van
de kleuren waarin een Zaans huis
in die tijd was geschilderd. Vooral
de helderrood geverfde luiken van
het raam naast de poort in het deel
tussen de slagerij en het woonhuis
is tekenend voor die tijd. Hiervoor
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werd vermiljoen gebruikt, een verfstof vervaardigd uit kwik en zwavel
met een fraaie lichtrode kleur, waar
de Zaankanters op waren gesteld.
Een merkwaardig detail in de gevel
van de slagerij is de met drie bogen
uitgezaagde onderrand van de topgevel. De makelaar is versierd met
een paar koeienhoorns. Buiten is
aan een rek aan weerszijden van de
deur vlees opgehangen. Dit kennen
wij nu alleen nog uit de mediterrane
landen en wekt daar onze verbazing
en soms onze walging op. De voorraad aan vlees staat en ligt nog in
levende lijve ter linkerzijde. Ook is
de slagersvrouw (of slagersdienstbare) bezig op de walstoep met het
reinigen van waarschijnlijk potten.
Ongeveer uit dezelfde tijd is een tekening die is afgebeeld in ‘Ach lieve
tijd’. Deze is wat inkleuring betreft

niet áf, heeft een mij niet-bekende
herkomst, en lijkt te zijn gemaakt
naar de afbeelding op het paneel.
ENGELSE REIZIGSTER

Er blijkt nog een afbeelding van de
slagerij te bestaan. Die ontdekte ik
in een Engels boek over Mary Ellen
Best, die als goed opgevoede jongedame haar omgeving, reisdoelen
en woonhuizen in aquarel vastlegde.
Zij maakte vanuit Engeland enkele
reizen naar het vasteland, onder andere naar Nederland, waar ze (zoals het een reiziger betaamde in die
tijd) ook een bezoek aan Zaandam
bracht. ‘In the street at Zaandam,
August 21, 1838’ is het onderschrift
bij de afbeelding. Het woonhuis en
de verbinding met de slagerij zijn
enigszins gemoderniseerd; de laatste
is zelfs van een verdieping voorzien

Aquarel van Mary Ellen Best, aangetroffen in: Davidson, Caroline, The world of Mary Ellen Best; London 1985; p. 80.
Hieronder: het bord over de gemeste koe uit 1809 is vermeld onder no. 20b in hetzelfde jaarverslag als het ovalen paneel
(inv.nr.ZOV-01251) en was eveneens een geschenk van de heer Groot.

DE TEKST OP HET GEDENKBORD
OVER DE ZWARE KOE

In slagt maand den negen en twintigste dag
Is in het slagt huys van barend weerwag
Een koe geslagt die men heeft bevonden
Ses hondert twee en dertig ponden
Dan het geen ieder heeft verwondert het meest
Was de zwaarte van de eene nierlommer van het beest
Die men alleen by het gewigt heeft bevonden
Te weegen ruym hondert en agtien ponden
Wie heeft van zulk een klompsmeer oyt gehoort
Dat uyt een enkele koe kwam hervoort
En op dat dit wonder in gedagtenis blyve
Hebbe ik deeze reegels laaten beschryven

en door de openstaande poort is
een pergola-achtig tuinhek en de
begroeiing in de tuin zichtbaar.
Maar het opvallendst is de in die tijd
modieuze kleurstelling, waarin de
panden zijn geschilderd: gelig groen
voor het schotwerk, en groenig geel
afgezette kozijnen en windveren en
waterborden. De op beide eerdere
afbeeldingen zichtbare bogen zijn
hier zeer geprononceerd aanwezig,
en roepen de vraag op hoe het werkelijk was. De hiervóór vermelde
makelaar met koeienhoorns is vervangen door een nieuwe zonder deze beroepsaanduiding. Heel aardig
is de stoffering met mensen op de
wal en de twee schuiten met kool die
in de wegsloot liggen. Merkwaardig
is de vermelding in het onderschrift
in het boek, dat boven aan de gevel
een spiegel als spionnetje hangt. Op
de tekening is duidelijk zichtbaar
dat er een tekst op staat, waarin de
woorden vleesch-houwer zijn te
herkennen.
GEDENKBORD

Gelijk met de schenkbladbodem
werd een gedenkbord verworven

over een zware koe die in die slagerij
is geslacht in 1809. De tekst die op
het bord staat, is vermeld in het kader. Slager Barend Weerwag liet dit
bord ter ‘eeuwiger memorie’ maken
en zal ook het schenkblad wel in zijn
bezit hebben gehad. Beide werden
mét het bedrijf overgedragen aan W.
Groot. Over dit bord is onlangs in
Dagblad Zaanstreek gepubliceerd
in de rubriek ‘Museumstukken’ (2511-2004, en antwoorden op vragen
in dezelfde krant d.d. 2-12-2004).
Hierin werd onder andere de vraag
gesteld of er ooit in de Zaanstreek
meer dan één slachthuis was geweest. Hierop is het antwoord,
dat pas in de twintigste eeuw van
overheidswege is vastgesteld dat een
onder overheidscontrole werkend
slachthuis moest worden gesticht.
Voordien slachtten vrijwel alle slagers zélf. En er waren vele slagers in
de Zaanstreek werkzaam! Ook hingen in méér slagerijen soortgelijke
borden over zeer zware runderen;
het waren meest ossen, aldaar geslacht. In het Zaans museum zijn
er nog twee van dergelijke gedenkborden aanwezig.
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Rood geglazuurde dakpannen, Lagedijk 70 Zaandijk.

Schilddak met zwart geglazuurde holle pannen en loden hoekkepervorsten, Oostzijde 19 Zaandam.

E

Behoud het
oude pannendak

door René Prins
foto’s: René Prins

en dak van gebakken klei kan eeuwen meegaan. Niettemin worden regelmatig traditionele handgevormde en óók vroeg-industriële
dakpannen vervangen door moderne exemplaren, en door stalen dakpanplaten, golfplaten of bitumen dakbedekkingen.

De vroegste dakbedekking in
Nederland bestond uit organische
materialen (zoals stro, gras en riet),
vaak aan de binnen- en buitenzijde aangesmeerd met leem. Na de
grote stadsbrand in Amsterdam van
1452 werd bepaald dat de huizen
moesten worden herbouwd met
‘harde’ materialen. In 1645 werd
in Westzaandam een keur opgesteld
met de bepaling dat op nieuwe huizen geen riet meer mocht worden
aangebracht – voortaan moesten
dakpannen worden gebruikt. Een
dakpan is een uit klei gebakken tegel
voor de dekking van een dak. De
vroegste bekende dakpannen zijn
de Romeinse: grote vlakke tegels
met twee opstaande randen. De
verticale naden ertussen werden
met smalle halfronde bolle pannen
afgedekt. In de Middeleeuwen werden er pannen toegepast in de vorm
van halve afgeknotte kegels, die met
de holle en bolle zijde naar boven
werden gelegd (‘monniken en non-
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nen’). In Groningen en Friesland
zijn nog enkele kerken met deze
dakbedekking aanwezig.
HOLLANDSE PAN

Rond 1465 werd de Zwolse
Quackpan geïntroduceerd, waaruit zich rond 1500 de gegolfde
holle pan ontwikkelde, die later
Hollandse pan werd genoemd.
Deze bood als voordelen: een hard
en dicht dak met minder overlappingen dan voorheen en minder
gewicht. Al naar gelang de heersende windrichting gebruikte men
rechtsdekkende (rechts over links)
en linksdekkende (links over rechts)
pannen – de laatste zijn zeldzaam
geworden. Om inregenen en insneeuwen te voorkomen, werd aan
de binnenzijde in de overlap van
de pannen kalkspecie met koehaar
aangebracht. In hun eenvoudigste
vorm zijn de pannen steenrood;
wanneer men de oven aan het einde
van het bakproces dicht stopte en

voor veel rookontwikkeling zorgde,
werd de kleur grijs – dan wordt gesproken van ‘gesmoorde’ of ‘blauwe’
pannen. De holle pan werd met de
hand gemaakt; daardoor waren
vorm en kleur nooit identiek. Op
in het zicht blijvende vlakken van
de rode pan kan vóór het bakken
een zwarte of doorschijnende laag
glazuur zijn aangebracht. Tijdens
het bakproces smolt dit tot een
glasachtige massa. De glazuurlaag
versterkt de waterdichtheid, bevordert de waterafvoer en vermindert
de aanhechting van vuil. Bovenaan
het pannendak werden ‘vorstpannen’ in kalkspecie gezet, op een
bed van puindeeltjes van oude of
gebroken pannen. Ook de hoekkepers van een schilddak werden afgedekt met vorstpannen in specie. In
plaats van vorstpannen bracht men
soms een brede strook lood aan, die
op de ruiter werd vastgespijkerd en
op de pannen werd geklopt. In de
Zaanstreek zijn handgevormde hol-

Achttiende-eeuwse houten boerderij met links stalen dakpanplaten.

le pannen – rood, grijs gesmoord,
en zwart verglaasd (geglazuurd)
– toegepast op de zeventiende-,
achttiende- en negentiende-eeuwse
panden, en een enkele keer ook rood
verglaasde pannen.
MACHINAAL

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het mogelijk
door middel van stempelpersen en
vormbakmachines om dakpannen
machinaal te vervaardigen. Deze
pannen bezaten een gelijkmatig en
strak uiterlijk, en sloten veel beter
dan de met de hand vervaardigde
pannen. Er kwam een enorme
productie van dakpannen in uiteenlopende vormen, kleuren en
versieringen op gang. Verschillende
pannenfabrieken hadden hun eigen
panvorm. De verschillende kleuren
voor het glazuur werden verkregen
door toevoeging van metaaloxiden.
De machinaal vervaardigde pannen
kunnen worden onderscheiden in
vlakke pannen (zoals de kruispan, de
Tuille du Nord en de Muldenpan)
en holle pannen (zoals de holle
pan, de verbeterde holle pan en de
opnieuw verbeterde holle pan); ze
werden rood, grijs gesmoord, en
rood en zwart en ook wel in andere
kleuren verglaasd.
WAARDE EN BEDREIGINGEN

De waarde van historische pannendaken ligt in de grote variëteit in
vorm- en kleurnuances. Doordat de
regenopname per pan kan verschillen, kan ook de kleur variëren. Vaak
zijn de wisselende weersinvloeden

Pannenhooihuis met rode holle pannen, J.J. Allanstraat 423 Westzaan.

aan het dak afleesbaar. De ene pan
kan wat meer be-algd of donkerder
zijn dan de andere. Verglaasde pannen kunnen een mooie, glanzende
uitstraling hebben door het doorschemeren van de rode ondergrond
door de glazuur. Deels weggesleten
glazuur geeft weer een andere uitstraling. Deze slijtage is zeker geen
reden tot afkeuring, maar toont de
doorleefdheid en ouderdom van het
historische dak. Bij restauraties en
renovaties worden tegenwoordig
steeds vaker nieuw dakbeschot of
isolatie op het dakbeschot aangebracht. Voor het hergebruik van
oude pannen kan dat een cruciaal
moment zijn. Vaak verdwijnen ze
in de puincontainer of worden ze
verkocht aan een handelaar in gebruikte bouwmaterialen. Voor de
waterdichtheid hoeven oude dakpannen niet door nieuwe te worden vervangen. Met de huidige
dakfolies onder de panlatten kan
een nagenoeg waterdicht dak met
oude pannen worden gerealiseerd.
Momenteel zijn de stalen dakpanplaten vanwege hun lage gewicht en
de waterdichtheid sterk in opkomst.
Bij restauratie of renovatie dient
hergebruik van pannen uitgangspunt te zijn. Sterk afgeschilferde
pannen en gebarsten pannen (‘rammelaars’) moeten niet meer worden
gebruikt, maar verglaasde pannen
met craquelé of slijtageplekken
kunnen wél opnieuw dienst doen.
Vóór gebruik moeten oude pannen op verborgen barsten worden
gecontroleerd door ze te bekloppen – de klank moet helder zijn.

De pannen moeten zoveel mogelijk
op grootte en kromming worden
gesorteerd. Bij veel materiaalverlies
is het raadzaam om met de overgebleven, goede pannen één dakvlak
te dekken. Voor het andere dakvlak
kan een gelijksoortige tweedehands
pan worden gebruikt. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de historische, karakteristieke aansluittechniek die bij het
dak past. Fraai zijn de schoorstenen
met uitkragende stenen waaronder
de pannen zijn aangebracht.
ZORGVULDIG

Het historische pannendak vormt
een belangrijk onderdeel van een
oud pand. Helaas wordt er niet
altijd even zorgvuldig mee omgegaan. De tendens is om oude, holle
pannen te vervangen door nieuwe
‘oude’ pannen. Een pand krijgt hierdoor een geheel nieuw uiterlijk en
dat is geen goede ontwikkeling. In
principe geldt: behoud gaat voor
vernieuwen. Het vervangen van
historische dakpannen op een beschermd monument mag alleen als
daar een vergunning voor is ontvangen.

Bronnen:
Bouwkundige termen, Haslinghuis-Janse
Gebouwd in de Zaanstreek, S. de Jong
en J. Schipper.
Brochures Restauratie en Beheer, Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.
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Wessanen had ook de sterke stoomsleepboot de Johanna met schipper O. Hoogendijk. Als de vorst was ingevallen hield deze onder Zaankanters zeer bekende sleepboot de Zaan open met een ijsbreker voor zijn kop.

Onderneming regelde zelf vervoer over water

Schippers van
Wessanen & Laan

door Jan Aafjes

Z

eiltjalken en zeilklippers motoriseerden langzamerhand in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het Wormerveerse Wessanen & Laan
liet vanaf die tijd eigen motorschepen bouwen bij onder andere de Zaanlandse Scheepsbouw aan het Kalf in Zaandam en op andere
werven buiten de Zaanstreek. Behalve van de eigen schepen maakte de onderneming ook gebruik van zogenoemde relatieschippers, die
met eigen schepen voeren. Dit artikel belicht de schepen en schippers die het vervoer van de grondstoffen en de producten verzorgden voor
de grote Wormerveerse firma in de periode vanaf 1925 tot de tijd dat het meeste vervoer over water met kleine schepen (met een tonnage
van rond de honderd ton) werd overgenomen door het wegvervoer.

Het vroeg vanzelfsprekend de nodige organisatie om de forse vloot
zo efficiënt mogelijk te laten varen.
Elke middag om half zes kwamen
de schippers, van wie het schip leeg
was, naar het kantoor van Wessanen
aan de Zaanweg (nr. 51) voor hun
orders. Die kregen ze via een loket
van de vrachtverdelers C. Breedt
Bruijn of K. Joon. Eerst werden de
eigen schepen van Wessanen ingedeeld en kregen de schippers daarvan hun papieren, die vermeldden
waar ze moesten laden en wat voor
lading dat was. Daarna kregen de
relatieschippers op hun beurt een
lading toebedeeld. De vracht (de
vergoeding) per ton te vervoeren
lading werd dan ook meteen meegedeeld. Daarover ontstond wel
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eens discussie. Het verhaal gaat dat
mijn grootvader J. Aafjes eens heeft
geprobeerd een vrachtverdeler door
het loket te trekken, toen hij het
niet eens was met de te ontvangen
vrachtpenningen.
ELEVATOR

De voornaamste bestemming waar
tot in de Tweede Wereldoorlog naartoe werd gevaren, was Amsterdam.
In die haven kwamen bijna alle
grondstoffen voor de fabrieken aan:
tarwe uit Amerika en Rusland, cacaobonen uit West-Afrika, rijst
uit het toenmalige Achter-Indië,
lijnzaad uit Zuid-Amerika, copra uit Nederlands-Indië en de
Filippijnen. Gerst en haver kwam
hier per zeeschip aan uit verschil-

lende landen. Als een zeeboot met
graan binnenkwam, ging vaak de
hele Wessanenvloot daarheen om te
laden aan de elevator, een grote drijvende zuiger. Deze liet vier pijpen
in een ruim van een zeeschip zakken, en dan maar zuigen. Bij een vol
ruim waarin de pijpen zogen kon de
lading wel eens worden ontvangen
met tweehonderd ton per uur uit
de grote pijp waarin de vier zuigpijpen hun lading via een weegtoestel
stortten. De relatieschippers voeren
deze lading voor één gulden per ton
naar Wormerveer. Als een grote tonnage uit het zeeschip voor Wessanen
was bestemd, was het daar vlug lossen en vervolgens weer snel naar
Amsterdam varen om nog eens uit
dezelfde zeeboot te laden.

JEUK

Graan was één soort lading. Lijnzaad, of haver en gerst waren lichter.
Van deze losgestorte lading moest
zoveel mogelijk aan tonnage worden
meegenomen. De relatieschippers
hadden daar een ‘zaadkast’ voor,
houten schotten waarmee men het
ruim kon verhogen en zodoende een
grotere lading kon vervoeren. Het
was een heel werk om zo’n zaadkast
op te zetten: de scheerbalken en de
houten luiken, alles moest omhoog.
Maar meer lading betekende meer
vrachtpenningen, en dat was het
voornaamste. Cacaobonen en copra waren ook lichte lading, maar in
zakken. Dan ‘zette’ men de deklast
(zoals het in scheepstermen heet).
Als het ruim vol was bouwde men
gewoon door met de zakkenlading,
totdat òf het schip aan zijn diepgangsmerk lag, òf er gevaar kwam
voor kapseizen (dus als de stabiliteit
in gevaar kwam). De deklast moest
worden afgedekt, want de lading
mocht niet nat worden. Dekkleden
en zogenoemde kantkleden werden
zorgvuldig aangebracht en de dekkleden werden met touw vastgesjord.
Dit was een heel werk, zeker bij een
lading copra, als men geplaagd werd

RELATIESCHIPPERS

Wessanen had met z’n vele producten aan de eigen vloot van schepen
niet genoeg. Daarom had men een
vaste vloot van relatieschippers.
Deze hadden een eigen schip in hun
bezit. Door de vaste relatie konden
Wessanen en de schippers op elkaar
rekenen. Deze vloot bestond uit de
volgende schepen met als eigenaren/
schippers: m.s. Antje, laadvermogen
105 ton, van J. Aafjes (later zoon
J.G. Aafjes); m.s. Tijdgeest, laadvermoegen 114
ton van J. Wessemius (later D. Westerink); m.s.
Bregetta, laadvermogen 96 ton van P. Wester (later
zoon J. Wester); m.s. Zwaantje, laadvermogen 120
ton, van H. van Bergen; m.s Combinatie, laadvermogen 99 ton van eigenaar J. v.d. Kaaij met schipper C. Oom; sl.s. Agnes Catharina, laadvermogen
95 ton van Th. en J. van der Laan; sl.s Elisabeth
laadvermoegen 264 ton van S. de Boer.

door honderden copratorretjes en
men overal jeuk kreeg.
DRUKTE

In dit artikel ging het alleen over het
vervoer van de grondstoffen naar de
fabrieken, maar de producten die
de fabrieken verlieten, werden ook

Wintertransport over de
Zaan te Zaandam, met
achter de IJsbeer als eerste de Antje.

per schip vervoerd. Bovendien was
Wessanen & Laan zeker niet het
enige bedrijf dat z’n eigen transport
regelde en een vaste relatie had met
één of meer schippers. Het kon een
drukte van belang zijn op de Zaan.
Foto’s getuigen daarvan.

DE EIGEN SCHEPEN VAN WESSANEN
Lossen van lijnkoeken
uit de Snip aan de
spoorkade te
Wormerveer, 1935.

De motorschepen van Wessanen & Laan waren inderdaad eigen schepen; het personeel dat erop voer was in dienst
van Wessanen. Dat betrof de volgende schepen, met in de jaren vijftig als schipper: m.s. Meeuw, laadvermogen
83 ton, schipper A. Kleij (bijnaam Blauwe Toon); m.s. Koerier, laadvermogen 77 ton, schipper C. Duijnmeijer
(Dribbeldra); m.s. Bato, laadvermogen 76 ton, schipper J. Dekker; m.s. Gebroeders, laadvermogen 73 ton, schipper N. Peetoom; m.s. Snip, laadvermogen 30 ton,
schipper T. Kraaier. De Snip werd later vervangen
door een grotere Snip, een motordekschuit van 83
ton, waarop ook T. Kraaier schipper werd. Begin
jaren vijftig werd de vloot nog uitgebreid met het
kleine motorscheepje de Assistent, waarop D. van
Bergen schipper werd. Dit scheepje voer voornamelijk tussen veevoerfabriek de Ster en meelfabriek
de Vlijt. Voorts was er nog een grote dekschuit de
Mars, zonder motor circa 80 ton, en een tankdekschuit de Pluvier. Deze dekschuiten hadden geen
vaste schipper. Vóór de stuurkast had elk schip een
grote kist staan voor het opbergen van de dekkleden.
Op de zijkant van zo’n kist stond een grote letter,
bijvoorbeeld ‘B’ bij de Bato. De schepen waren voor
de kenners dus direct herkenbaar.
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ving), onoplettendheid bij werkzaamheden (met bijvoorbeeld open
vuur) en heetlopen van de diverse
lageringen. De grote schades bij molenbranden ontstaan meestal door
een combinatie van de grote hoeveelheden zeer brandbaar materiaal
(zoals hout en riet), de schoorsteenwerking door het open karakter en
gebrek aan afgescheiden ruimten,
en de moeizame brandbestrijding
door moeilijke bereikbaarheid en
toegankelijkheid, het ontbreken van
een goede bluswatervoorziening en
de vaak late alarmering.
GEEN SUBSIDIE
Schematische voorstelling van sprinklerinstallatie in molen. Bij het kruien van de kap moet
een flexibel deel van de leiding worden losgekoppeld.

Pilotproject met sprinklerinstallaties

Brandbeveiliging
van historische
windmolens
door ing. Albert J. Boes

I

n de loop der eeuwen zijn in Nederland zo’n tienduizend windmolens gebouwd (moderne
windgeneratoren buiten beschouwing gelaten). Daarvan zijn er nu nog ongeveer elfhonderd over,
die een belangrijk deel van het Nederlandse monumentenbezit vormen en een onvervangbare
waarde voor ons cultuurlandschap hebben. Sinds 1945 gingen echter zo’n negentig molens door
brand verloren. Dit was aanleiding om de Werkgroep Risicobeheer Molens te stichten. Deze wil
kennis op het gebied van risicobeheer van molens verzamelen en uitdragen.
Inmiddels was er een pilotproject
om twee windmolens tegen brand
te beveiligen. Hiermee wil men
bijdragen aan het behoud van monumenten van bouwkunst, en aan
het onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van blusinstallaties in historisch waardevolle
molens. Dit wil men bereiken door
nieuwe technieken en installaties
voor de brandbestrijding bij molens
te ontwikkelen; ervaring opdoen
met het aanleggen van sprinklerinstallaties in molens, zonder het
historisch karakter daarvan geweld
aan te doen; het op grote schaal in
Nederland bekend maken van de resultaten van dit experiment en het
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stimuleren van moleneigenaren om
sprinklerinstallaties in hun molens
aan te brengen. Ook iets voor de
Zaanse molens? De resultaten van
het onderzoek en de uitvoering van
het pilotproject zijn vastgelegd in
een projectverslag en de videofilm
‘Sprinklers in Molens’.
BRANDOORZAKEN

De belangrijkste oorzaken van molenbranden zijn brandstichting en
vandalisme, blikseminslag, technische oorzaken (zoals defecte kachels
en kortsluiting) stormwind (met als
gevolg door de vang lopen, wrijving), op hol slaan in stormwind en
toch proberen te vangen (ook wrij-

Vrijwel alle Nederlandse traditionele molens zijn als Rijksmonument
aangewezen, maar subsidiemogelijkheden binnen de Monumentenwet
1988 bestaan er alleen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Voor brandbeveiligingsvoorzieningen moeten dus andere
‘creatieve’ acties op financieel gebied
worden gevonden. Brandschade is
te voorkomen door een combinatie
van organisatorische en technische
maatregelen en voorzieningen.
Brandstichting vindt vaak onbedoeld plaats: door roken, verkeerde
omgang met licht ontvlambare
stoffen en het laten rondslingeren
van afval dat door allerlei oorzaken
in brand kan raken. Verder zijn er
uiteenlopende oorzaken zoals vuurpijlen die op een molen terecht komen tot het aansteken van brandbaar afval dat tegen een molen is
gestapeld. Brand is bijvoorbeeld te
voorkomen door een adequate blikseminstallatie, die dan wél periodiek
moet worden gekeurd, inclusief de
aarding. Ook ontstaat er vrij vaak
brand door elektrische en verwarmingsvoorzieningen; dit kan worden voorkomen door het afschakelen van de spanning bij het verlaten
van de molen, toezicht op de afstand
van lampen tot brandbare goederen, en periodieke controle van de
elektrische installatie door een deskundige. Verder kan het gebruik
van transportabele kachels worden
vermeden en moeten schoostenen
van met name potkacheltjes regel-

matig worden geveegd. Een van de
belangrijkste brandoorzaken wordt
gevormd door het gebruik van open
vuur (bijvoorbeeld loodgieters- of
slijpwerkzaamheden). Hierbij kan
de werkwijze worden aangepast, en
kunnen brandbare materialen in
de directe omgeving brandwerend
worden afgedekt, terwijl ná de werkzaamheden een controle op smeulverschijnselen plaats kan vinden.
PREPARATIEVE
MAATREGELEN

Ondanks al deze maatregelen is niet
altijd te voorkomen dat een brand
ontstaat en een blusactie noodzakelijk is. Het is van groot belang dat
deze wordt ingezet, vóór de brand
een dusdanige omvang heeft bereikt,
dat een catastrofe onvermijdbaar is.
Voor bouwkundige voorzieningen
om een brand te remmen biedt een
molen nauwelijks mogelijkheden.
Van automatische brandmeldinstallaties valt daarom niet veel effect te
verwachten, tenzij er andere voorzieningen zijn om een (beginnende)
brand snel te bestrijden. De werkgroep concludeerde dat het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de
gehele molen de enige voorziening is
waarvan voldoende effect verwacht
kan worden. Met sprinklers (een leidingnet met op regelmatige afstanden sprinklerkoppen met smeltpatronen, waaruit water spuit als de
temperatuur ter plaatse van zo’n kop
boven een bepaalde waarde komt)
is al meer dan een eeuw ervaring
opgedaan. Uit sprinklerstatistieken
van het Nationaal Centrum voor
Preventie blijkt dat in 97 procent
van de gevallen een gekwalificeerde
sprinklerinstallatie een brand onder
controle brengt. Molens vormen
echter een specifiek type ‘gebouw’
dat voor voldoende bluseffect een
bijzondere uitvoering van een
sprinklerinstallatie vergt, terwijl de
budgetten voor de brandbeveiliging
van molens vaak beperkt zijn. De
Werkgroep Risicobeheer Molens
werkte daarom twee varianten uit.
Er werd gekozen voor een automatische (A) en een niet-automatische
(B) installatie.

Het einde van oliemolen De Zeemeeuw op de Hemmes, 1917.

UITVOERING

Het A-systeem is een automatische
sprinklerinstallatie met eigen watervoorziening die in staat moet zijn
een begin van brand in de kiem te
smoren. Daartoe zijn in de gehele
molen op alle verdiepingen en in de
kap leidingen aangelegd met sprinklerkoppen die per stuk omstreeks
negen vierkante meter vloeroppervlak kunnen bestrijken. Gezien
het vorstgevaar staat het leidingnet
onder luchtdruk, waarbij pas na het
doorsmelten van een sprinklerkop
(door een beginbrand) een klep
opent. Daarna stroomt automatisch
water in het leidingnet, waardoor
het water vanuit de doorgesmolten
sprinklerkop op de brandhaard kan
spuiten. Het ontwerp van de installatie is gebaseerd op het Voorschrift
Automatische Sprinklerinstallaties
van het Nationaal Centrum voor
Preventie. Bij het ontwerp van
sprinklersystemen voor molens is
rekening gehouden met de specifieke omstandigheden die in molens
aan de orde zijn. Het B-systeem is
een vereenvoudigde sprinkler- of
blusinstallatie die niet automatisch
wordt aangestuurd en geen eigen
watervoorziening heeft. De installatie kan worden gebruikt door
de brandweer, waarbij buiten de
molen slangen worden aangesloten, zodat een brand van binnenuit
wordt bestreden via een droog stijgleidingsysteem met open of gesloten
sprinklerkoppen. Dit systeem is
alleen te overwegen, wanneer de
brandweer snel ter plaatse kan zijn

en direct de beschikking heeft over
voldoende bluswater. Een speciaal
aspect is de aanleg van een detectiedraad in de rietbedekking om
een begin van brand daarin zo snel
mogelijk te signaleren.
PILOT

Als eerste van de twee molens werd
de Hantumer poldermolen met een
B-type blusinstallatie uitgevoerd en
daarna de koren- en pelmolen ‘De
Hoop’ in Dokkum (beide gemeente
Dongeradeel) met een A-installatie. Onderdeel van het project
vormde ook een blustest, die werd
uitgevoerd in de Hantumermolen.
Daarbij werd de pomp van een
brandweerauto op het blusleidingnet in de molen aangesloten. Het
water uit de sprinklerkoppen bleek
ook de buitenkant van het rietpakket te bereiken. Met de aanleg van
een al dan niet automatische brandbeveiligingsinstallatie volgens zowel
de A- als B-variant gaan uiteraard
flinke kosten gepaard. Aan de hand
van de in het jaar 2000 voltooide
projecten kan woren geconcludeerd
dat de kosten voor de aanleg van
een type A-sprinklerinstallatie thans
geraamd kunnen worden op circa
honderdduizend euro en voor een
type B-brandbeveiligingsinstallatie
op circa 35.000 euro. Ondanks die
forse kosten kan worden geconcludeerd dat deze niet in verhouding
staan tot de onschatbare waarde die
dit deel van ons erfgoed vertegenwoordigt
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Kroniek

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

door Annemieke Emond
(Foto’s: Dirk Brand en Wim de Jong)

2 oktober
De gemeente Zaanstad wil weer erfpacht
invoeren. Ze hoopt daarmee zeggenschap
te houden over grond, speculaties tegen
te gaan en te delen in winsten.
5 oktober
Het college van B en W van Wormerland
wil het pakhuis Wormerveer aan de
Veerdijk behouden. Het college beloofde
nog in 2004 met een gemeentelijke monumentenlijst te komen.
6 oktober
De Associatie Uitvaartverzorging opende een nieuw rouwcentrum aan de
Roode Wildemanweg (Noorderveld) in
Wormerveer. Het nieuwe uitvaartcentrum biedt veel extra mogelijkheden. Zo
is er een multiculturele ruimte, die tot
stand kwam in overleg met allochtone
Zaankanters.

9 oktober
Een aantal huizen aan de Zaandamse
Provincialeweg is gesloopt. Daarmee
werd de eerste stap gezet naar een
doorsteek tussen de Rozengracht en
de Provincialeweg. De bedoeling is het
Ankersmidplein af te sluiten in verband
met Inverdan en auto’s gebruik te laten
maken van de nieuwe doorgang.
11 oktober
Het voormalige klooster nabij de Bonifatiuskerk aan de Zaandamse Oostzijde
wordt verbouwd om plaats te bieden aan
een apotheek en vier huisartsen. De zo-

7 oktober
Ziekenhuis De Heel werd omgedoopt in
Zaans Medisch Centrum (ZMC).

genaamde HOED-praktijk (Huisartsen
Onder Een Dak) zal in het voorjaar zijn
deuren openen.

7 oktober
Nu niet het hele Hembrugterrein rijksbescherming dreigt te krijgen, vreest de
vereniging Zaans Erfgoed voor sloop van
veel historische panden in het gebied.

14 oktober
Kunstcentrum Zaanstreek gaat weg uit
het pand aan de Westzijde te Zaandam.
Volgens directeur Jan de Bruin is dit een
rechtstreeks gevolg van een vermindering
van 136.000 euro gemeentelijke subsidie
die Zaanstad op jaarbasis wil doorvoeren.

8 oktober
Een verkeersonderzoek moet uitwijzen
of de buurtschap Bartelsluis kan worden
afgesloten voor autoverkeer, dat hier veel
overlast veroorzaakt. De vraag is of er bij
afsluiting problemen ontstaan op andere
toegangswegen van Wormer – via Jisp,
Zaanbrug of Prins Clausbrug.

18 oktober
Uit de enquête Zaanpeiling van de
gemeente Zaanstad blijkt dat er weinig steun vanuit de bevolking is voor
Inverdan. Slechts achttien procent van
de ondervraagden dacht dat Inverdan
het Zaandamse centrum meer uitstraling
en kwaliteit zal geven.
18 oktober
De gemeente Zaanstad sloot zich aan bij
de Industriële Grote Club (IGC). Hierin
zijn bedrijven, overheden en instellingen
zoals scholen verenigd. Zaanstad sloot
zich aan om te kunnen netwerken en
lobbyen.
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19 oktober
FFDoenja, een project in Zaandam,
waarbij jongeren op vrijwilligersbasis
ouderen helpen, is een jaar lang actief
en blijkt een groot succes. De vrijwilligerscentrale hoopt nu ook in de andere
Zaangemeenten vrijwilligers te werven.
19 oktober
Het plan Betaalbare Koopwoningen
Zaanstad (BKZ) gaat na vier jaar in de
ijskast te hebben gelegen toch door. B en
W van Zaanstad willen zo snel mogelijk
duidelijkheid krijgen over de hoeveelheid
woningen die gebouwd moeten worden,
waar ze komen en wanneer. Door een
bijzondere belastingconstructie zijn de
huizen zo’n dertig procent goedkoper
dan vergelijkbare koopwoningen.
20 oktober
De Cultuur Historische Waardenkaart
komt niet op internet. Door de bezuinigingen kan de gemeente Zaanstad hier
geen geld voor vrijmaken. Belangstellenden kunnen de kaart bij de gemeente
verkrijgen.
22 oktober
In Huize Barkeloo, het voormalige weeshuis aan de Vlusch in Krommenie, werd
voor het eerst een huwelijk voltrokken.
22 oktober
De voormalige drukkerij van P.J. Out
aan het Zaagselpad in Zaandijk blijft tegen de wil van eigenaar ADM Cocoa op

de monumentenlijst staan. ADM wil het
houten gebouwtje naar elders verplaatsen, om zo een bredere doorgang tot het
bedrijfsterrein te creëren. B en W van

Zaanstad vinden de plannen te vaag om
de monumentenstatus van het pandje in
te trekken.
25 oktober
Politieke partij Rosa schreef een notitie
waaruit blijkt dat het goed mogelijk is
om bedrijven om te bouwen tot woningen. Zij hoopt dat B en W van Zaanstad
de ideeën zo snel mogelijk bekijken.

in Wormerveer. De begraafplaats heeft
zerken met daarop bijna onzichtbaar
geworden namen van vooraanstaande
Wormerveerse families zoals Laan en
Van Gelder en honderdveertig jaar oude
bomen. Er ligt een aanvraag om de be-

10 november
In Wormerveer werd een nieuwe stichting opgericht die tot doel heeft alle
culturele activiteiten in het dorp te bevorderen en te organiseren. De Stichting Cultuur in Wormerveer wil bijvoorbeeld op 5 mei een groot feest in
het Noordsterpark organiseren en maakt
zich sterk voor het behoud van ‘Theater
op de Noord’.

25 oktober
Omwonenden van het Krimp in Zaandam hopen dat zo snel mogelijk wordt
begonnen met een facelift van het verpauperde buurtje waar zich het Czaar
Peterhuisje bevindt.
26 oktober
Zaanstad stopt als hoofdstad van de
Nederlandse Kinderjury. De Hotze de
Roosprijs, de eigen kinderboekenprijs
van Zaanstad, blijft wel bestaan.

graafplaats een monumentenstatus te geven. Wethouder Kroesen onthulde een
speciale zuil op de begraafplaats.

27 oktober
Verpleeghuis De Noordse Balk in Wormerveer wordt gesloopt en vervangen
door vijftien kleine gebouwen. elk voor
zes mensen. Daarnaast komen er 259
woningen.

4 november
Stichting Welsaen stopt met tien buurthuizen in Zaanstad. De stichting is
gedwongen te bezuinigen omdat ze
400.000 euro per jaar minder krijgt om
te besteden. De cursusgelden moeten
omhoog en er vallen gedwongen ontslagen.

28 oktober
De restauratie van voormalig zeepziederij en rijksmonument De Adelaar in
Wormerveer start begin 2005.
29 oktober
De bouw van een nieuwe vmbo-megaschool op het Pauwenven in Zaandam
lijkt ondanks protesten van de buurt onvermijdelijk. Het college van Zaanstad
staat positief tegenover het plan en het
ontwerp.
30 oktober
Het eerste bedrijf dat zich, na het vertrek van defensie en munitiefabriek
Eurometaal op het Hembrugterrein vestigde, ging open. Taets, een kunstgalerie,
vestigde zich in het monumentale pand
waar eens de kantine en toneelzaal van
Eurometaal gehuisvest waren.
30 oktober
De Historische Vereniging Wormerveer
‘adopteerde’ de kort geleden nog enigszins verwaarloosde oude begraafplaats

10 november
Plato, het overkoepelend Platvorm van
Turkse Organisaties Zaanstad wil met
een ‘intercultureel jongerenmonument’
binnenkort een bijdrage leveren aan beter begrip tussen jongeren van verschillende nationaliteiten in Zaanstad.

3 november
De gemeente Zaanstad verleende toestemming om het ‘Tolhuis’ in Krommenie te slopen. In het begin van de vorige
eeuw (tot 1931) stond bij het voormalige
café een tolhek, waar passanten moesten
betalen als zij Krommeniedijk in of uit
wilden.
6 november
De Orthodox Servische kerk koopt mogelijk het kerkgebouw aan de Zaandamse
Stationsstraat, waarvan zij al sinds een
jaar gebruik maakt.
8 november
Het Verkade Museum verwacht in de
loop van 2006 haar deuren te openen.
Het museum wordt gehuisvest in een
paviljoen, als aanbouw aan de oostkant
van het Zaans Museum.
9 november
Stichting Domineestuin te Zaandijk
vierde haar 25-jarig bestaan.

11 november
De Vereniging Zaans Erfgoed en het
Historisch Genootschap Krommenie
maakten bezwaar tegen de sloop
van het karakteristieke Tolhuis in
Krommeniedijk.

13 november
Zaanstad krijgt als alternatief voor de
verdwijnende treintaxi een zogenoemde
belbus. Deze belbus kan worden besteld
als er geen gewone bus naar de beoogde
bestemming rijdt.
26 november
De fusie tussen de woningcorporaties
Saenwonen en Woonmij wordt in juni
2005 officieel beklonken.
30 november
Om de veiligheid te bevorderen mogen leerlingen van het Regio College
de schoolgebouwen aan het Zaandamse
Cypressehout alleen nog met een pasje
betreden.
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Kroniek
3 december
Aan het Bolbaken in Zaandam staat
een enorme nieuwe windmolen. Deze is
tachtig meter hoog en heeft drie wieken
van elk veertig meter lang. De molen
kan 2000 kilowatt stroom opwekken.
4 december
Er moet meer beroepsvaart ’s nachts gebruik maken van de Zaan. Dan heeft het
weg- en treinverkeer overdag minder last
van openstaande bruggen. De gemeente
Zaanstad onderzoekt de mogelijkheden
om de scheepvaart in de nacht te bevorderen.
8 december
Bij gelegenheid van haar eerste verjaardag kreeg prinses Amalia in Westzaan
haar eigen koningslinde. De boom staat
bij ’t Reght Huys.
8 december
De gemeente Zaanstad zegde toe garant te staan voor restauratie van de
voormalige zeepziederij De Adelaar in
Wormerveer. Het gebouw, dat op de lijst
van rijksmonumenten staat, wordt eigendom van particuliere investeerders. Na
de restauratie moet de fabriek worden
verhuurd aan ondernemers en instellingen in de creatieve sector en de zakelijke
dienstverlening.

Drie maanden de Zaanstreek
samenwerken met Zaanse erfgoedinstellingen en musea.
15 december
Op het Zaandamse Noordschebos is tijdelijk (voor een maand) een kunstijsbaan
aangelegd.
17 december
In het Zaandamse Darwinpark werd een
‘slotgracht’ van vijf meter breed gegraven als natuurlijke omheining van het
nieuwe schooltuinencomplex dat in april
2005 opengaat. De gracht moet vandalen tegenhouden.
18 december
Het Industrieel Kennis- en Technologiecentrum Zaanstreek (IKTC) vraagt de
steun van het Zaanse bedrijfsleven om de
grote congreszaal in het conferentiecentrum SPHERIUM te kunnen afbouwen.
Het gaat om een bedrag van 350.000
euro. Ook zonder dit bedrag start het
conferentie-oord in 2005.

woningen op te lossen: naast goedkope
ook duurdere huur- en koopwoningen
bouwen.
23 december
Er komt geen noodbrug of pont tijdens de vervanging van de Zaandamse
Bernhardbrug. Om het verkeer goed
om te leiden worden de Leliestraat en
Willem-Alexanderbrug in Koog aan de
Zaan eenrichtingverkeer. De bruggen in
het centrum van Zaandam krijgen naar
verwachting tweeduizend extra motorvoertuigen per etmaal te verwerken. Het
verkeer in westelijke richting kan ook
gebruik maken van de nu nog afgesloten
Beatrixbrug.
29 december
Het Zaandamse Krimp oogt een stuk
‘antieker’. Nieuwe bestrating van gebakken klinkers en nieuwe Oudhollandse
straatlantaarns geven het historische
buurtje een nostalgisch uiterlijk.

18 december
Als het aan de eigenaar ligt wordt het
oudste pand van Krommenie (Kerkplein
8) geen gemeentelijk monument. Twaalf

9 december
Het Zaandijkse Weefhuis dat sinds april
2004 in gebruik is als cultureel centrum
en expositieruimte, wordt vanaf april
2005 gerestaureerd.
10 december
De Contactcommissie Oostknollendam
wil een oude boerderij in het dorp verbouwen tot een tiental woningen voor
ouderen en jongeren uit het dorp, omdat
zij nog nauwelijks kans maken op een
woning in Oostknollendam.
14 december
Voor Zaanse basisscholieren werd ‘Erfgoed à la carte in de Zaanstreek’ ontwikkeld. Het project kwam tot stand op initiatief van het ministerie van onderwijs
dat het ook subsidieert. Scholen zullen

jaar geleden kocht hij het pand, dat toen
een onbewoonbaar krot was. De eigenaar
verbouwde het zonder subsidie en wil
nu en in de toekomst baas in eigen huis
blijven.
20 december
Het bezoekerscentrum van de Zaanse
Schans verhuist in januari naar het Zaans
Museum.
20 december
Volgens een woordvoerster van de
Zaanse woningcorporaties is er maar
één manier om het tekort aan betaalbare

31 december
De Zaandamse markt stond voor de allerlaatste keer op de oude vertrouwde
Rozengracht. De markt verhuist per 6
januari naar het Burchtplein omdat de
Rozengracht vrij moet zijn voor werkzaamheden aan Inverdan.
Data boven de stukjes verwijzen naar de dag
van publicatie in Dagblad Zaanstreek, en
dus niet naar de dag van de gebeurtenis.
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Verenigingsnieuws

Ontvangen berichten

I

n de Zaanstreek is een groot aantal verenigingen, stichtingen en andere instellingen actief op cultuurhistorisch gebied. Sommige daarvan
zijn gericht op deelonderwerpen – molens, huizen enzovoort – andere op geografische deelgebieden van de streek. Daarbij is het wel
eens jammer dat de ene vereniging nauwelijks weet wat de andere doet. Deze rubriek kan hierin voorzien. Verenigingen wordt verzocht
berichten in te zenden. Dat kan geen ‘interne verenigingsmededelingen’ betreffen. Maar nieuwtjes en ontwikkelingen die ook voor anderen
interessant kunnen zijn, ontvangen en plaatsen wij graag.

VERENIGING ZAANS ERFGOED
GEDENKT FRANK VAN SOEREN

Op 13 januari jl. overleed ons trouwe lid
Frank van Soeren. Tijdens en vooral na
zijn loopbaan als internist besteedde hij
veel tijd aan onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunde in de Zaanstreek.
Dit vond zijn weerslag in verschillende
publicaties en een tentoonstelling. Ook
aan het voormalige tijdschrift Met Stoom
leverde hij over dit onderwerp meermalen
interessante bijdragen. Na de presentatie
in oktober 2004 van zijn levenswerk,
het boek Huisartsen specialisten en ziekenhuizen: feiten uit de Zaanse Geneeskunde
van de 20e eeuw, dat elders in dit blad
wordt besproken, wilde hij even wat rust
Voormalige kerk Wormer, gesloopt in 1807.
nemen. Desondanks bood hij aan een artikel voor het magazine Zaans Erfgoed te
schrijven. Helaas is dat er niet meer van
Wormerland organiseert de Culturele
gekomen. We wensen zijn familie veel
Commissie ‘een rondje Wormerland’
sterkte bij het gemis van deze aimabele
langs alle kerken. Deze tocht kan per fiets
man. (Wikje van Ritbergen)
of auto worden gemaakt. Routekaartjes
					
liggen in de kerken met daarbij informatie
over de geschiedenis van de betreffende
MONUMENTENDAG
IN WORMERLAND
kerk. Uit evaluatieverslagen blijkt dat de
De Culturele Commissie Wormerland
religieuze monumenten hoog op de lijst
organiseert (dit jaar in september) de
staan en dat openstelling ervan gewaarMonumentendag in alle dorpen die tot de
deerd wordt. Op zaterdag 10 september
gemeente Wormerland behoren. In 2004
van 10.00 tot 16.00 uur ontmoet u menwas het thema van de Monumentendag
sen die zich inzetten voor het behoud en
‘Verdedigingswerken’, dit jaar is dat
onderhoud van de religieuze gebouwen
‘Religieus erfgoed’. Kerkhistoricus
die Wormerland rijk is.
Ton van Schaik schrijft voor Open
Monumentendag 2005 de themapubliBRUG OVER WEGSLOOT JISP
catie, waarin de geschiedenis van religie
De gemeenteraadsfractie van Groenin Nederland van de Romeinse tijd tot
Links in Wormerland diende een voorhet heden wordt beschreven; daarnaast
stel in om het plan tot realisering van
komen al die verschillende typen monueen nieuwe brug over de wegsloot te
menten aan bod die de verschillende reJisp in de raadsvergadering van 1 maart
ligieuze stromingen voortbrachten. Voor
2005 te behandelen. In het volgende
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nummer van ’Zaans Erfgoed’ kunnen
wij u het resultaat meedelen. In Zaans
Erfgoed werd al eerder aandacht besteed
aan de plannen voor de brug. Het plan

Wegsloot Jisp nabij het Zwet in 1930.

zat twee jaar lang muurvast, maar nu
is er een weer gunstige ontwikkeling.
In een volgend nummer van dit magazine hoort u nader van ons. (Stichting
Wegsloot Jisp, p/a J.van het Kaar,
Wezenland 138, 1531 LS Wormer).
DAG VAN DE ARCHITECTUUR

In samenhang met de Dag van de
Architectuur (juli 2005) schreef het Zaans
Architecten Overleg een ontwerpstudie
uit: ‘De nieuwe Zaanse architectuur. Hoe
ontwerp je eigentijdse Zaanse houtbouw?’
Tijdens de dag van de architectuur (begin
juli 2005) worden de resultaten van de
studies openbaar gepresenteerd. Plaats en
tijd worden tezijnertijd in de media bekend gemaakt.
750 BEZWAREN TEGEN
NIEUWBOUW LAGEDIJK

Zaanstad destijds overnam) en de door de
raad aangenomen Welstandsnota, die stelt:
‘De Lagedijk en de zijpaden zijn bijzonder
welstandsgevoelig. Het welstandstoezicht
richt zich met name op de bewaking van
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied met
vrijstaande huizen en kleine doorkijkjes en
op het bewaren van de rijke afwisselingen
in massa en detaillering.’ Het ingediende
plan ‘De Wijngaard’ voorziet in een bouwhoogte van zeventien meter.
WIE WEET IETS VAN ‘PADANG’

Architect BNA en deskundige op het
gebied van de Zaanse bouwgeschiedenis
Jaap Schipper zond de volgende oproep in:
‘In het archief van de Vereniging ZIE (die
opging in de Vereniging Zaans Erfgoed,
red.) ontdekte ik een tweetal ontwerptekeningen op dik tekenpapier, vervaardigd

door de architecten Van Rossum en Vuijk,
voorstellende de graanpakhuizen Batavia
en Padang. Met enige geringe wijzigingen is het pakhuis Batavia volgens de
ontwerptekening (gedateerd 12 oktober
1893) uitgevoerd. De tekening van het
pakhuis Padang (gedateerd juni 1905) is
nogal beschadigd. Het is mij echter onbekend waar dit pakhuis heeft gestaan.
Kennelijk was dat aan de Zaan; over de
ter plaatse slechts 4,30 meter brede weg
is een drie traveeën brede lostoren uitgebouwd. Historisch gezien is het belangrijk
te weten waar dit pakhuis stond, of (en
dat is ook mogelijk) dat het nooit is gebouwd. Lezers die iets meer van Padang
weten, wil ik vragen mij dit te melden:
J. Schipper, Reguliersgracht 13 E, 1017
LJ Amsterdam, tel. 625 65 90.

Vrijwel huis-aan-huis hingen aan de
Lagedijk te Zaandijk in februari en maart
jl. in de ramen pamfletten: ‘Tegen’. De
actie die de Stichting Zaan&Dijk ontketende tegen voorgenomen nieuwbouw
op de plaats in het noorden van het dorp
waar voorheen de olie- en sauzenfabriek
Van Wijngaarden stond, vond massaal
gehoor. Liefst 750 Zaandijkers machtigden de Stichting bezwaar tegen het plan
aan te tekenen. De bezwaren richten zich
niet tegen de bebouwing van de open plek
tussen Lagedijk en Zaan in het noorden
van het dorp, maar tegen de vorm en het
volume van het ingediende plan, met een
massaal front van vier en vijf bouwlagen.
De Stichting Zaan&Dijk stelt dat het
plan strijdig is met het eerder door
haar opgestelde beeldkwaliteitsplan voor
het gebied tussen de Koger sluis en de
Enge Wormer (dat de gemeenteraad van
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Agenda

Door Annemieke Emond en Rob Lengers

C

ultuurhistorisch eropuit in de Zaanstreek? Zaans Erfgoed geeft tips. Instellingen die activiteiten organiseren in de periode juli t/m
september 2005 wordt verzocht vóór 15 mei gegevens aan de redactie te zenden.

Tot en met 28 mei
She is part of me’, een verkooptentoonstelling van Nico Vrielink (1958) in Kunstcentrum Zaanstad. Nico’s vrouw Jeane
is zijn voornaamste inspiratiebron. Hij
maakte tot nu toe meer dan vierduizend
kunstwerken met haar als onderwerp.

Tot en met 29 mei
‘De Kerk is jarig’, educatieve tentoonstelling in verband met het jubileumjaar van
de Grote Kerk in De Rijp, die 350 jaar oud
is. Dinsdag tot en met zondag 11.00 tot
17.00 uur. Museum In ’t Houten Huis,
Tuingracht 13, De Rijp.
8 en 9 april
PPG Paletkwartet speelt: ‘Gouwe handjes’, een tragikomedie geschreven door
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Haye van der Heijden, die er in 2003
de Visser- Neerlandiaprijs voor ontving. Dorpstheater Wormer, 20.30 uur.
Reserveren bij Marene 075 6700177
of Ellen 075 6223774.
www.dorpstheaterwormer.nl.
17 april
Film over (Zaanse) molens, buurtcentrum De Kolk, Heijermansstraat 129,
Zaandam, 10.30 uur. Georganiseerd door
de afdeling Zaanstreek van het Nivon,
inlichtingen 075 6218402
17 april
‘In kannen en kruiken’, lezing door
Annemarie Teunen. Honig Breethuis,
Zaandijk, 15.30 uur. Reserveren noodzakelijk. Dagelijks van 13.00 tot 17.00
uur, behalve op maandag en zaterdag.
19 april
De Archeologische Werkgemeenschap
Nederland organiseert een lezing door
dr. J.Joosten: ‘De Veluwe als grootste
productiecentrum van ijzer in Europa
in de vroege Middeleeuwen’. AWN,
Tuinstraat 27a, Zaandijk, 20.00 uur.
20 april
‘Vastgelopen onderzoek weer op gang
brengen’, lezing door dr. ir. A. Oosterhoek.
Evangelisch Lutherse kerk, Vinkenstraat
36, Zaandam, 20.00 uur. Georganiseerd
door de Nederlandse Genealogische
Vereniging, afdeling Zaanstreek/
Waterland.
26 april
Verhaal over de ontmoeting van verschillende culturen met muziek door
Herman van Kordenoordt en Sjoerd
Kemelink. Wijksteunpunt Parkzicht,
Parkzicht 45, Koog aan de Zaan, 20.00
uur. Georganiseerd door De afdeling
Zaanstreek van het Nivon. Inlichtingen
075 6218402
9 mei
‘Maria ter Meetelen: slavin in Marokko’,
een lezing door Laura van den Broek. Het
bijzondere leven van Ter Meetelen was het

onderwerp van de scriptie van Laura van
den Broek, die genomineerd werd voor
de nationale scriptieprijs van Het Parool.
Maria ter Meetelen (1704) belandde na
een reis in mannenkleren door ZuidEuropa als slavin in Marokko. Tijdens
haar twaalf jaar durende slavernij wist zij
zich een bijzondere positie te verwerven
aan het hof van de sultan. Eenmaal terug
in Nederland schreef zij een boek over
haar belevenissen. In De Bieb, aanvang
20.00 uur. Vermiljoenweg 9, Zaandam,
075 6172252
10 mei
Een spreker van het Multatuli Genootschap verzorgt een lezing over Multatuli
en Max Havelaar als inleiding op de
theatervoorstelling Max Havelaar in

het Zaantheater op 4 juni. Tijd: 19.3020.30 uur. De Bieb, Vermiljoenweg 9,
Zaandam, 075 6172252.
25 mei
‘Virtuele wandeling door het Verenigingscentrum in Weesp’, waarbij de heer
J. Lohmeijer uit zal leggen wat daar zoal te

vinden is. Hij zal ook een aantal bestanden
tonen en vertellen wat er over de vereniging op internet te vinden is. Waterlands
Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend,
20.00 uur. Georganiseerd door de
Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Zaanstreek/Waterland.
Excursies Poelboerderij
Het is voorjaar en dat is bij uitstek de tijd
om al of niet met kinderen deel te nemen
aan een van de excursies die de mensen van
de Poelboerderij organiseren. Er zijn weidevogel-, luilak-, roofvogel-, vleermuizenen pullenexcursies (kinderen krijgen een
verrekijker en een vogelzoekkaart mee).
Een vaarexcursie in een open koeienpraam
duurt gemiddeld twee uur. De boot is
geschikt voor rolstoelgebruikers. Let bij
onderstaande data goed op de verschillende aanvangstijden (vleermuizen kom
je zelden overdag tegen!)
16 en 17 april Grutto, zaterdag 10.00
en zondag 14.00 uur. 16 april, Jubileum
Natuurmonumenten, 14.00 uur. 22
april, Weidevogelgeluiden in de avond,
20.00 uur. 23 april, Kemphaan, 10.00
uur. 1 mei, Vroege vogels, 07.00 uur. 5,
7, 14, 15, 16 en 21 mei, Weidevogels,
alle dagen om 14.00 uur, 7 en 21 mei om
10.00 uur. 8 en 22 mei, Pullenexcursie
voor (groot)ouders en kinderen, 14.00
uur. 14 mei, Luilakexcursie, 04.00 uur.
15 mei, Roerdomp, 06.00 uur. 28 mei,
4, 18 en 25 juni, Vogelvaarexcursie,

Roerdomp (Tekening Rein Stuureman)

10.00 uur. 29 mei, 5 en 26 juni,
Vogelvaarexcursie, 14.00 uur. 10 juni,
Riet- en moerasvogelgeluiden in
de avond, 21.00 uur. 11 juni,
Roerdomp, 06.00 uur. 12 en 26 juni,
Roofvogelexcursie, 14.00 uur. 17 juni,
Schemervaarexcursie, 20.00 uur. 18
juni Jubileum Natuurmonumenten,
14.00 uur. 19 juni, Archeologischhistorische vaarexcursie, 14.00 uur.
23 juni, Volle-maan excursie, 21.00
uur. 24 juni, Vleermuizenvaarexcursie
voor (groot)ouders en kinderen, 21.00
uur. Reserveringen: 075 6219100 of
depoel@xs4all, www.depoelboerderij.nl.
De BIEB
Ontmoetingen met oud-strijders, georganiseerd door bestuursleden van documen-

een nieuw begin. Dit jaar wordt alles anders: de cultuurmarkt maakt een rondtoer door de Zaanstreek.Vier dagen lang
zal op vier verschillende Zaanse locaties
een heleboel te zien en te beluisteren zijn.
Donderdagavond 30 juni wordt de cultuurmarkt nieuwe stijl (met een nu nog
geheime naam) om 20.00 uur geopend op
het plein rond de Kogerkerk. Deze avond
staat in het teken van jazz en lichte muziek. Het Wormerveerse Wilhelminapark
is op vrijdagavond 1 juli decor voor allerlei vormen van podiumkunsten zoals
theater, toneel, cabaret, musical, dans en
literatuur/vertelkunst. Zaterdagmiddag
en -avond 2 juli wordt het Zaandamse
Veldpark het podium voor pop- en multiculturele optredens, zowel muziek als
dans. Zaterdagavond is er ook een intiem

Muziektent Wilhelminapark.
tatiegroep 40-45 en het 4-5 mei comité in
verband met de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding. 26 april
Ontmoeting met oud-strijders, 11.00
tot 12.00 uur. 27 april Arie van Vaalen
vertelt over sport in oorlogstijd, 14.00
tot 15.00 uur. 28 april Ontmoeting met
A. Brinkman en W. Busch van het
comité 40-45. De Bieb, Vermiljoenweg 9,
Zaandam, 075 6172252.
Zaanse Cultuurmarkt 2005
Twaalf jaar lang werd de jaarlijkse Zaanse
Cultuurmarkt op en rond het Zaandamse
Burchtplein gehouden, maar de verhuizing van de reguliere zaterdagmarkt
maakt hier gedwongen een einde aan.
Dat was ook een mooie aanleiding voor

klassiek programma in de Zaandamse
Vermaning. Zondagmiddag 3 juli wordt
het geheel afgesloten met een licht klassiek programma in de Bullekerk, aan de
Westzijde in Zaandam. Diezelfde zondagmiddag is er een kinderprogramma op het
plein aan de Blauwe Ring in Saendelft.
Het literaire programma reist alle vier de
dagen mee in een eigen speciale caravan,
waarin elke dag andere optredens en gebeurtenissen plaatsvinden. Natuurlijk is er
op alle plekken een terras waar iets gegeten
of gedronken kan worden. Meer informatie (want lang niet alles is bij het ter
perse gaan van dit nummer bekend) is de
komende tijd regelmatig te vinden in de
Zaanse kranten, of bel met Projectbureau
Zaanstreek, 075 7710129.
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Boekennieuws

N

ieuwe publicaties over de Zaanstreek, belicht door redactieleden van Zaans Erfgoed en gastschrijvers.

GENEESKUNDE

De Zaanse streekgeschiedenis is een degelijk standaardwerk rijker met het boek van
dr. F. van Soeren over de Zaanse geneeskunde in de twintigste eeuw. Hieraan is
ruim tien jaar gewerkt door de auteur, in
samenwerking met de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen.
De 415 pagina’s tekst en uitstekend
beeldmateriaal bieden een boeiend overzicht van bijna alle medische zaken, die
in de twintigste eeuw belangrijk waren

ervan: standaardwerken als deze zouden
eigenlijk niet mogen verschijnen zonder
personen- en zakenregister.
Op 26 november jl. overhandigde dr. Van
Soeren het eerste exemplaar van zijn boek
aan zijn vrouw Dini, aan wie hij het ook
had opgedragen. Voor haar persoonlijk, en
voor allen die profiteerden van de kennis
en de inzichten van dr. Van Soeren, is het
extra tragisch dat hij van het succes van zijn
arbeid niet lang heeft kunnen genieten.
Op 13 januari 2005 is hij na een slopende
ziekte toch nog vrij plotseling overleden.
(J. Knijnenberg)
F. Van Soeren, Huisartsen specialisten en
ziekenhuizen: feiten uit de Zaanse
Geneeskunde van de 20e eeuw. Wormer,
St. Uitgeverij Noord-Holland, 2004.

grafisch herkenbaar; de bron blijft zo te
herleiden. Toch kreeg óók deze derde druk
een aanhangsel, met ‘van straat geplukte’
woorden en uitdrukkingen die laten horen
dat het Zaans ‘nog steeds niet volledig is
uitgestorven.’ Inhoudelijk en grafisch werd
veel zorg besteed aan deze derde druk.
Min of meer gelijktijdig met De Zaanse
Volkstaal verscheen ‘Taal in stad en land,
Noord-Hollands’. Dit is het twintigste
deel van een reeks die tenslotte alle regionale variëteiten van de Nederlandse taal in
Nederland en Vlaanderen moet beschrijven, inclusief de ‘minderheidstaal’ Fries.
Het Noord-Hollandse deel beschrijft de
talen/dialecten (formeel is dat hetzelfde)
Kennemerlands, Waterlands, Zaans en
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voor de Zaanstreek. Zo begint het met
een interessant verhaal over het ontstaan
van de ziekenfondsen en ‘doktersbussen’,
waarmee vanaf 1900 in alle voormalige
Zaangemeenten een eigen ziekenfonds
werd gevormd. Bijzonder belangwekkend is de verhandeling over het malariaonderzoek van dr. Schoo uit Krommenie.
Malaria kwam in het eerste kwart van de
twintigste eeuw in Noord-Holland veel
voor. Ruime aandacht is er ook voor de verschillen tussen het R.K. St. Jan Ziekenhuis
en het Gemeenteziekenhuis te Zaandam.
In een korte bespreking als deze is het niet
mogelijk aan alle hoofdstukken uit dit rijke
boek recht te doen. Dat wij ook melding
maken van een minpunt zegt tegelijk iets
over de prijzenswaardige uitgebreidheid
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‘De Zaanse Volkstaal’, het proefschrift
van Gerrit Jacob Boekenoogen dat in
1897 in boekvorm verscheen, is weer
verkrijgbaar dankzij Stichting Uitgeverij
Noord-Holland. De (uitgebreide) tweede
druk van het boek uit 1971 was al snel na
het verschijnen uitverkocht, maar de vraag
ernaar bleef altijd bestaan. De heruitgave
van ’71 werd verzorgd door Klaas Woudt,
die nu ook tekende voor de herziening,
aanvulling en bewerking van de derde
druk die in november 2004 verscheen. In
de ‘volksmond’ heet De Zaanse Volkstaal
het ‘Zaanse woordenboek’. Deze aanduiding is méér van toepassing op de derde
druk dan op de eerdere twee. Daarin was
Boekenoogens woordenlijst nog een omvangrijke bijlage van het feitelijke proefschrift. Dat laatste vond in de derde druk
geen plaats meer. Dit wordt onder andere
gerechtvaardigd door de constatering dat
‘de taalsituatie sinds het einde van de negentiende eeuw ingrijpend veranderde’.
Waar de tweede druk aanhangsels kreeg
met toevoegingen die Boekenoogen zélf na
1897 verzamelde én met aanvullingen die
Woudt vergaarde, werden deze in de derde
druk geïntegreerd in de woordenlijst. De
door Woudt aangedragen lemmata zijn

West-Fries, de talen van boven het IJ dus
(behoudens Wieringermeers, waarover
eerder een apart deeltje verscheen). Dat
deze vier talen in één deel samen komen is
om ‘taalkundige redenen’; er bestaan geen
scherpe grenzen tussen. Het West-Fries
wordt vanwege z’n ‘status als hedendaags
dialect’ ook in een apart hoofdstuk beschreven; de andere drie talen komen alleen
aan de orde in hoofdstukken zoals ‘klanken en spelling’, ‘woorden en woorddelen’
en ‘literatuur over het Noord-Hollands’.
De voornaamste bronnen voor het Zaans

zijn de publicaties van G.J. Boekenoogen,
Jo Daan en Klaas Woudt. Bekende kost
voor diegenen die zich eerder in het Zaans
verdiepten, maar de vergelijking met verwante andere talen kan ook hún blikveld
verruimen. (JPW)
G.J. Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal.
Wormer, St. Uitgeverij Noord-Holland,
2004, ISBN 9071123855. Jan Berns en
Sanne Steusel, Taal in stad en land, NoordHolland, Sdu Uitgevers,2004, ISBN
9012097169).

VIER DOOPSGEZINDE ‘PLAETSEN’

Dat de doopsgezinden vanaf het ontstaan
van de doperse beweging (begin zestiende
eeuw) in de Zaanstreek een belangrijke rol
speelden, is genoegzaam bekend. Minder
bekend is misschien dat er meer doopsgezinde gemeenten waren dan de vijf waarvan

de gebouwen nu nog worden gekoesterd.
In dit geval gaat het daarbij om de doopsgezinde gemeenten van Westknollendam,
Krommeniedijk, Markenbinnen en
Uitgeest. Hun zichtbare sporen zijn uitgewist, hun geloofsgemeenschappen fuseerden met elkaar en uiteindelijk (in 1976)
met de grotere Doopsgezinde Gemeente
van Krommenie. Hoe die geschiedenis is
verlopen, en hoe die kleine doopsgezinde
gemeenten er in slaagden ondanks hun
geringe omvang nog zo lang zelfstandige
levende geloofsgemeenschappen te blijven, is met veel liefde voor de menselijke
details door Jelle van de Weide nageplozen
in de diverse archivalia, zoals notulenboeken en kasboeken die het Gemeentearchief
Zaanstad bewaart. Al in de zeventiende
eeuw werkten de vier gemeenten veel samen; zij deelden predikanten en hielden
geregeld gezamenlijke vieringen, waarmee
de soms buitenproportionele omvang van
hun kerken is verklaard. In 1678 brachten
zij gezamenlijk een grote som geld bijeen
voor ‘de verdrukte broeders in de Palts’, die
bij afdracht aan de Rijper Sociëteit werd
geboekt onder de naam ‘De Vier Plaetsen’.
Als zodanig stonden zij dus al heel vroeg
bekend, en onder die naam heeft Van der
Weide hun geschiedenis aan de vergetelheid willen ontrukken. (CvS)
Jelle van der Weide,“De vier Plaetsen”.
De Doopsgezinde gemeenten te Knollendam,
Krommeniedijk, Markenbinnen en Uitgeest.
Krommenie, Uitgave in eigen beheer,
2004.
MONUMENTEN WORMERVEER

Met uiterst simpele middelen heeft de his-

torische Vereniging Wormerveer een overzicht samengesteld van alle beschermde en
potentieel beschermwaardige monumenten in de vroegere gemeente Wormerveer.
Dat zijn er 43, en zij kregen elk een pagina,
waarop ze staan afgebeeld, voorzien van
(soms wat al te) summiere gegevens, zoals
de status als monument (rijks-, provinciaal of gemeentelijk, of kandidaat), architect en eventueel bouwer, enzovoort. Een
bonte verscheidenheid aan panden komt
voorbij, van arbeidershuisjes tot fabrikantenwoningen en kerken. In een kwartiertje
ben je er doorheen, maar dan komen de
vragen. Waarom staan sommige panden
al wél op een echte monumentenlijst en
andere nog niet? Wat is de geschiedenis van
al die objecten? Wie hebben er gewoond,
of gewerkt, of anderszins gebruik van gemaakt? In hoeverre worden sommige objecten bedreigd en wat moet er gebeuren
om die dreiging af te wenden? Kortom,
bij deze catalogus moet het niet blijven.
De werkgroep ‘Bebouwde Omgeving’ van
de Historische Vereniging Wormerveer
heeft zichzelf (en andere geïnteresseerden
in het gebouwde erfgoed) een opdracht
voor nader onderzoek en actie verschaft.
Die zal zij ongetwijfeld voortvarend oppakken. (CvS)
Jan Klomp en Tom Tulleken, Wormerveerse monumenten, een inventarisatie. Wormerveer, Historische Vereniging
Wormerveer, 2005.
SPIJKERS EN DRAADNAGELS

Onder de eenvoudige titel ‘Spijkers en
draadnagels’ redigeerde dr. Herman Janse
(die als ambtenaar van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg de herbouw
van de huizen aan de Zaanse Schans begeleidde) voor de vereniging ‘Ambacht
en Gereedschap’ een boekje over deze
nederige hulpmiddelen in de huizen- en
scheepsbouw. In elf paragrafen komen
allerlei door de leden van de vereniging
verzamelde gegevens aan bod, verduidelijkt met door Janse zélf gemaakte pentekeningen. De geschiedenis van de spijker
en de draadnagel wordt behandeld, het
smeden van de spijkers, de vele soorten
handgesmede spijkers en draadnagels, de
machinale vervaardiging, prijzen, benevens het gereedschap om spijkers aan te
brengen en te verwijderen, enzovoort. De
meeste in het bouwvak en in de scheepsbouw gebruikte gesmede nagels werden al
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sinds de Middeleeuwen uit België geïmporteerd, waar in de Ardennen de ruwe
grondstof, ijzererts, werd gevonden, evenals de steenkool om het erts te smelten.
Hieraan kwam een einde toen Koning
Willem I na de Belgische afscheiding in
1830 deze invoer in Nederland verbood.
Met geronselde Belgische smeden begon
de firma Regout te Maastricht spijkers
en later ook draadnagels te vervaardigen.
Later in de negentiende eeuw ontwikkelde Helmond zich tot een centrum voor
spijker- en draadnagelproductie met een

tiental fabrieken, waarvan de firma Van
Thiel te Beek en Donk nog bestaat. Wie
beroepsmatig betrokken is bij restauraties
van houten panden kan zijn voordeel doen
met de beschrijving van het gebruik van
de verschillende soorten nagels, zoals het
aanbrengen van zichtbaar blijvende nagels
langs krasstrepen op zeventiende-eeuws
schotwerk, of de onzichtbare nagels (de
zogenoemde duikers of sluipers met een
kleine kop), gebruikt in achttiende-eeuws
vlak gevelschotwerk. Ook de in historische huizen geïnteresseerde leek mag
zich dit boekje niet laten ontgaan. (Jaap
Schipper)
H. Janse, red., Spijkers en draadnagels,
Leiden, Primavera Pers, 2004. ISBN
90.5997.006.2
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PAPIERFABRIEKEN

Ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de VNP (Vereniging van
Nederlandse Papier- en kartonfabrieken)
werd in 1998 een onderzoeksopdracht
gegeven tot het schrijven van een wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling
van de bedrijfstak. Het accent lag daarbij
op strategie en minder op de techniek, met
centrale thema’s als schaalvergroting, concentratie, specialisatie en internationalisering. Het resultaat is een lijvig boek (400
pagina’s) dat zich in de eerste plaats onderscheidt door de prachtige vormgeving. Een
mooie zilvergrijze kleur overheerst en het
beeld op de voorkant van vrouwen in de
sorteerzaal is goed gekozen. Maar ook de
inhoud mag er wezen. In acht hoofdstukken wordt chronologisch door de laatste
honderd jaar gelopen, na een boeiende samenvatting van de periode 1600-1914 in
het eerste hoofdstuk. Voor de Zaanstreek
biedt de studie niet zoveel nieuws, met
uitzondering van de ontwikkeling bij Van
Gelder, waaronder de roemruchte sluiting

in 1980. Toch is het interessant om vooral
in het eerste hoofdstuk de Zaanse papiergeschiedenis te zien naast een vergelijkbare,
maar ook weer afwijkende ontwikkeling
op de Veluwe. Ook de latere periode geeft
een nieuw perspectief omdat duidelijk
wordt hoe beslissingen binnen de bedrijfstak en binnen individuele ondernemingen
werden ingegeven door dezelfde landelijke
ontwikkelingen, door een gezamenlijke

strategie of juist door het ontbreken daarvan. Alle hoofdstukken worden in- en uitgeleid, waardoor de lezer snel een goede
indruk krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen in een specifieke periode. Een
aanrader voor serieus-geïnteresseerden in
deze bedrijfstak. (AvD).
Bram Bouwens, Op papier gesteld: de geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw. Amsterdam,
Boom, 2004.
NOORD-HOLLANDSE MOLENS

De provinciale monumentencommissie
publiceerde een handzaam gidsje met
daarin een overzicht van alle 153 molens

in Noord-Holland. Voor de molenliefhebbers biedt het niet veel nieuws, maar voor
toeristen of bezoekers van een molen is het
gemakkelijk om de basisinformatie paraat
te hebben. Per molen staan onder meer
vermeld: het adres, de bezoektijden, de
contactpersoon en een eventuele website.
(AvD)
Bart Slooten, Jaap van der Veen, Eric
Zwijnenberg red., Molengids van
Noord-Holland, Wormer, Provinciale
Monumentencommissie 2004..
(Zie voor de initialen onder de besproken boeken het colofon op blz. 2, onder
‘Redactie’)
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Online

door Bob Kernkamp

D

www.wormerlander.nl

e gemeente Wormerland wil het soms liever niet weten, maar ook Wormer, Oostknollendam en Jisp behoren tot de Zaanstreek.
Daarom dit keer de site De Wormerlander, de geheel privé opgezette en onderhouden site van Jan Blokker uit Wormer.

Het privé-karakter van de site zit
’m niet in de geboden informatie
(die is op internet natuurlijk publiek toegankelijk), maar meer in
de manier waarop de heer Blokker
soms dingen onder woorden brengt
– kort gezegd: hoogst persoonlijk.
De Wormerlander biedt een keur
aan informatie over Wormer en de
rest van de Zaanstreek – zóveel dat
ik niet zou weten waar ik met een
opsomming zou moeten beginnen.
Nu is de bedoeling van deze rubriek
óók om u op te wekken de besproken
sites zelf eens te bekijken. In dit geval
kan ik dat van harte aanraden.
LAVEREN

De indeling van de site is bijzonder
overzichtelijk, de vormgeving duidelijk en rustig. De bovenste rand en
de linkerrand blijven staan, terwijl
de rest van het beeld kan scrollen,

als de tekst te lang is om in één keer
in beeld te komen. Het is wel duidelijk dat Blokker is uitgegaan van
een schermresolutie van 1024x768
(een groot beeldscherm), en niet
van 800x600 (dat is een kwestie van
de basisinstellingen op je eigen pc
wijzigen). In het bovengedeelte van
het scherm staat een achttal tabs of
links, die de basisindeling van de site
geven: home, families, genealogie,
Zaanstreek, Wormer, huizen, overige
gebouwen, Zaanbocht. Klik op zo’n
tab en je komt op de beginpagina
van dat onderwerp. Helemaal links
staan dan de ‘hoofdstukken’ van het
onderwerp – een lichte klik op zo’n
hoofdstuktitel linkt je door naar de
betreffende pagina. Ook die kan
weer zijn onderverdeeld. Door deze
structuur is het snel laveren op de
site. En dat is maar goed ook, want
er is enorm veel te vinden. Soms zit-

ten er onder een bepaalde tab hoofdstukken die je niet zou verwachten,
zoals gedichten over de Zaan (onder
Zaanbocht). Vooruit, toch een paar
voorbeelden van onderwerpen: gegevens over Zaanse burgemeesters,
kerkgebouwen, Wormer families
(Blokker geeft in eigen beheer een
reeks zeer informatierijke genealogieën uit, die via deze site ook direct
zijn te bestellen). Veel van de geboden informatie is letterlijk overgenomen uit kranten en tijdschriften (de
bron wordt altijd keurig genoemd)
en de citaten zijn letterlijk, inclusief
taalfouten. Dat informatie van elders
wordt overgenomen, verklaart waarschijnlijk ook de onevenwichtigheid
in de geboden informatie. Zo vind
je onder ‘Zaanse kerken’ vooral veel
rooms katholieke kerkgebouwen.
Heel soms is een pagina zelfs (nog)
leeg. Ik denk dat ik Jan Blokker niet
in de wielen rijd als ik de lezers van
Zaans Erfgoed oproep om, wanneer
zij gedegen historische informatie
hebben die op de site niet zou misstaan, deze gewoon naar de heer
Blokker op te sturen. Die mogelijkheid is er, want helemaal rechts bovenaan op de site staat een link ‘contact’, die de gelegenheid geeft om een
email te sturen naar de webmaster.
Rechts bovenin staan ook nog links
naar het Streekarchief Waterland en
het Gemeentearchief Zaanstad, waar
de heer Blokker vaak is te vinden.
Wat je op zijn site niet kunt vinden,
kun je altijd zelf nog proberen in deze
archieven na te speuren.
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Wie laat er nog een exlibris maken?

Over boeken en hoe
de tijd ze veranderde
door Klaas Woudt

‘I

n den beginnen was het woord... Voor ons lijkt gesproken taal de gewoonste zaak van de wereld, zolang we ons tenminste
kunnen bepalen tot de woordenschat die ons werd overgeleverd. Maar zo vanzelfsprekend als wij het spreken ervaren, is het
toch niet. Het kostte tientallen, zelfs honderden eeuwen om van losse klanken tot lange, samengestelde zinnen te komen.
Over de evolutie van spreektaal zijn boeken volgeschreven. En daarmee ben ik bij het onderwerp van dit artikel gekomen.
Dat gaat over geschreven taal, en de mogelijkheid die de boekdrukkunst bood om het woord ruim te verspreiden. Over
boeken dus, en hoe de tijd ze veranderde.

Men zegt dat Babyloniërs mogelijk
de eersten waren die schrifttekens
gebruikten. Zij krasten deze in tabletten van klei die ze tot aardewerk
verhardden. Hoe lang duurde het
tot men op perkament ging schrijven? Hoe ontstond het systeem van
letters en leestekens die onze verre
voorouders gingen herkennen en
begrijpen? Nog in de Middeleeuwen
waren boeken uiterst kostbaar. Hoe
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kon het anders, met hun handmatig gekalligrafeerde teksten en hun
versieringen in kleur, ja zelfs van
bladgoud. Monnikenwerk was het,
met zorgvuldig geschilderde lettervormen. De uitvinding van de
boekdrukkunst was uiteraard een
geweldige stap vooruit: de losse, in
lood gegoten lettertekens maakten
het mogelijk boeken in veelvoud
af te drukken en te verspreiden.

EXLIBRIS

Het maken van boeken was eeuwenlang arbeidsintensief; de prijs ervan was
daardoor hoog. Door automatisering van de productie kwam hier een einde
aan. Gelijktijdig verdween vrijwel de oude gewoonte van boekenbezitters
om in elk nieuw verworven exemplaar aan de binnenzijde van de boekband
een zogenoemde ‘exlibris’ te plakken. ‘Uit (behorende tot) de boeken van’
betekent dat, en daarna volgden de naam, de initialen en/of het devies
van de bezitter. Hieraan werd meestal nog een wapen of een (al dan niet
toepasselijke) voorstelling of tekst toegevoegd. Het gebruik om boeken dit
eigendomsmerk te geven ontstond al aan het einde van de vijftiende eeuw
(kort na de uitvinding van de boekdrukkunst) in Duitsland, en verspreidde
zich nadien. Vanaf de achttiende eeuw werden exlibris op hun beurt óók
verzamelobjecten. Ze werden gemaakt door kunstenaars, en vaak niet de
minste onder hen. Dat maakte ook de ‘boekmerken’ relatief prijzig. Het
leek mij aardig dit artikel over boeken te illustreren met een aantal exlibris
van voornamelijk Zaanse kunstenaars. Joop Peijnenburg was onmiddellijk bereid een aantal prentjes uit zijn bewonderenswaardige verzameling
beschikbaar te stellen.

Daarvoor werden stap voor stap
geraffineerde lettervormen ontwikkeld. Het heeft niettemin enkele
honderden jaren gevergd alvorens
het handwerk van de zetters door
machines werd vervangen, en intussen is de boekenproductie door
computers overgenomen.
BOEKHANDEL

In enkele zinnen schreef ik de wordingsgeschiedenis (negativisten
noemden het verwordingsgeschiedenis) van een paar duizend jaar
‘boeken maken’. De oppervlakkigheid ten top! Want er zijn talloze
kanttekeningen en toevoegingen
mogelijk – en eigenlijk ook noodzakelijk. Maar omdat dit tijdschrift
over ons Zaanse Erfgoed dient te
gaan, blijf ik dichter bij huis. Het
duurde in ieder geval tot het tweede
kwart van de achttiende eeuw vóór
er in de Zaanstreek drukkerijen waren gevestigd. Het gebied had toen
al een spectaculaire economische
ontwikkeling van zo’n anderhalve
eeuw achter de rug, maar gedurende
die tijd was het grafische ambacht
voorbehouden gebleven aan de ste-

den, zoals Amsterdam, Alkmaar en
Haarlem. Daarmee is niet gezegd
dat boeken niet tot in de Zaanstreek
dóórdrongen. Al in de zeventiende
eeuw was hier een bescheiden aantal boekhandelaren te vinden. De
bekendste van hen bleef Hendrik
Jacobsz Soeteboom, die in 1616 in
Oostzaandam was geboren. Evenals
andere boekhandelaars verkocht hij
niet alleen boeken, maar gaf hij ze
ook uit. En Soeteboom schrééf ze
ook zelf; hij werd de eerste die over
de geschiedenis van de Zaanstreek
ging publiceren. De oplagen die
hij van zijn eigen werk en dat van
anderen liet drukken zullen onver-
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gelijkbaar zijn geweest met die van
de tegenwoordige ‘publieksboeken’.
Want al was de boekdrukkunst dan
uitgevonden, boeken waren nog
steeds kostbaar. Ze moesten immers
letter voor loden letter en regel na
regel worden samengesteld op ‘de
galei’. Elke letter die de handzetters
raapten en in hun zethaak plaatsten
was niet méér dan enkele millimeters in het vierkant groot en enkele
centimeters hoog. De handzetters
plaatsten deze letterstaafjes in hoog
tempo naast elkaar tot het regels
werden, en die regels tot pagina’s,
tot boeken tenslotte. Zij ‘lazen‘ de
letters spiegelbeeldig en op hun kop,
maar zij maakten zelden zetfouten.
Deze werkwijze bleef eeuwen bestaan, ook toen in de achttiende
eeuw een zekere ‘leeshonger’ ontstond. De gegoede burgerij liet zich
graag informeren over allerlei ontwikkelingen in de wetenschap (in
het bijzonder de natuurkunde) en
de verlichte ideeën die tenslotte tot
de Franse revolutie zouden leiden.
Maar zoals gezegd: boeken waren
nog steeds duur. De Zaankanters
Jan Koenen en Gerrit Schenk speel-
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den daarop in. Zij richtten in ‘den
jare 1783’ (meer dan tweehonderd
jaar geleden) het ‘Leesgezelschap te
Koog en Zaandijk’ op. Misschien
– of zelfs waarschijnlijk – kochten
zij partijtjes gedrukte en ingebonden boeken, die zij vervolgens tegen vergoeding uitleenden. Dat was
voor de lezers natuurlijk aanzienlijk
goedkoper dan het zelf aanschaffen
van een boek. Koenen en Schenk
liepen vooruit op de (latere) bibliotheken! En het aardige is dat
het Leesgezelschap voor Koog en
Zaandijk zonder onderbreking tot
de dag van vandaag bleef en blijft
functioneren.
’S WERELDS LOOP

Het kon niet uitblijven dat de
boekdrukkunst (de productie van
boeken, tijdschriften, couranten,
reclame-uitgaven en alles wat verder tot drukwerk gerekend mag
worden) volkomen gemechaniseerd
en geautomatiseerd is geraakt. Dat
is ’s werelds loop. Natuurlijk: het
boek werd een massa-artikel, maar
het mag worden gezegd: de huidige
productie van boeken kenmerkt

zich veelal nog steeds door de hoge
kwaliteit. Daarmee bedoel ik dan de
technische uitvoering, niet het gehalte van de inhoud. Dat is logisch:
zoveel hoofden, zoveel zinnen; waar
de één van smult, kan de ander zich
teleurgesteld voelen of zich boos
maken... Ja, het boek werd een massaproduct. Het was in de aanloop
naar de ‘paperbacks’ (van een flutterig kartonnen omslag voorziene
‘wegwerpboeken’) zelfs: één keer
lezen, nooit meer aan denken...
Gelukkig heeft die periode niet lang
geduurd: zó diep mocht het niet zinken, zó geminacht konden boeken
niet blijven. Slechte, onverzorgde en
haastig in elkaar geflanste teksten,
vals sentiment en groezelige bedoelingen kunnen de uitgeverijen zich
niet permitteren. Anderzijds moet
ik toegeven dat ik zelden nog met
een brok in mijn keel blijf dóórlezen
tot diep in de nacht. ‘Voorbij, voorbij, en ach – voorgoed voorbij...’ Ik
verkies inmiddels mijn nachtrust
bóven sentiment.
UIT DE TOON

Er zijn lezers en er zijn boekenlief-

hebbers, soms gaan zij zelfs samen.
Maar er zijn ook uitersten. Ik heb
ooit een uitnodiging gekregen om
toe te treden tot een gezelschap van
bibliofielen, in Amsterdam. In een
grachtenhuis trof ik een beperkt
aantal heren van stand die kostbare, overwegend in leer gebonden
en vooral zeer zeldzame boeken
aan elkaar en aan mij toonden; zij
droegen zonder uitzondering witte
handschoenen. Daarbij viel ik voor
mijn gevoel zó uit de toon, dat ik
het bij die ene uitnodiging heb gelaten. Nee, dan de destijds hoog
bewonderde en geprezen schrijver
Simon Vestdijk. Ik had de stoute
schoenen aangetrokken in de hoop
als beginnend uitgevertje bij hem in
de flank te vallen, om het maar in
het Zaans te zeggen. Dat lukte: hij
wilde me thuis, ergens in de provincie Utrecht, wel te woord staan.

Weliswaar liet hij me een paar uur
antichambreren, terwijl om de
paar minuten straaljagers met hels
lawaai over zijn woning daverden.
Achteraf begreep ik dat hij me glad
vergeten was. In zijn werkkamer
liet hij, volgens zijn huishoudster,
een luidruchtige stofzuiger razen
om het vliegtuiglawaai te neutraliseren. Bovendien had hij plukken
watten in zijn oren gepropt om zijn
concentratie te behouden. Toen hij
tenslotte min of meer verdwaasd
beneden kwam, werkte hij me snel
de deur uit. Maar ik kreeg een boek
mee naar huis, een uitverkocht en
nog niet herdrukt exemplaar van
zijn ‘De Zwarte Ruiter’. Dat mocht
ik van hem uitgeven, naar ik begreep omdat hij ontevreden was
over het bedrijf dat hij eerder zijn
tekst had toevertrouwd. Ik liet mijn
schoolvriend Ru van Rossem er il-

lustraties in tekenen en stuurde hem
– Vestdijk – een naar mijn gevoel
passend honorarium. Een bevestiging van ontvangst heb ik nooit
gekregen.
VERSNIPPERAAR

Boeken maken, betekent boeken
bezitten. ‘De zolders kraken’, zeiden
uitgevers vroeger triomfantelijk. Zij
beweerden dat zij hun ‘winkeldochters’ (hun niet verkochte boeken)
koesterden, ‘want een boek is je
kind...’ – heus dat zeiden ze. Er
bestaan nu nog wel liefhebberijuitgevers voor wie dat geldt. Maar
in het algemeen is die tijd voorbij. Boeken maken werd keiharde
concurrentie. Wat niet verkoopt,
gaat naar de versnipperaar; dat is
ingecalculeerd. Voor lezers die hun
boeken lief hebben, moet dat een
trieste waarheid zijn.
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