* ERFGOEDEOUCATIE DOOR

GEMEENTEARGHIEF
* ZAANSE TUINEN
* GERRIT JACOB BOEKENDOGEN

EN DE ZAANSE VOLKSTAAL
* Dirk WITTE GAF NEDERLANDS
CABARET MEDE VORM

DE NAMEN VAN WEILANDJES

SPOTRIJM OP KERKTOREN
KRONIEK
BOEKENNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS
AGENDA
La Ell

* VOLKSTUINEN

VERKADEMUSELUM KOMT

* ZAANS VONDELPARK IN HET KLEIN

[alles hulst iN)

COLOFON

COLUMN

Zaans Erfgoed is een uitgave van de Stichting Zaans
Erfgoed en verschijnt vier keer per jaar

De economische waarde

Bestuur Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed
Henk Bouman,Joop Knijnenberg,
Leonore Olde-Verburg, Ron Sman, Sijb de Witre

var het veert

Secretariaat Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed
Lagedijk 100, 1544 BJ Zaandijk

sidie ontvangen, omdat daardooreen als bijzonder waardevol beschouwd landschap
in stand wordt gehouden. En daarmee is dan toch een economisch belang gediend.

Abonnementenadministratie
Haaldersbroekerdwarsstraat 2, 1509 BP Zaandam,

e-mail: tulabmc@xsáall.nl
Redactie

Alice van Diepen, Annemieke Emond, Rob Lengers,

René Prins, Wikje van Ritbergen, Corrie van Sijl,

Jan Pieter Woudt

Wikje van Rietbergen, Treilerstraat 111, 1503 JE
Zaandam,tel. (op werkdagen na 14,00 uur)

075 616 61 31, e-mail: zaanserfgoed@planet.nl
Redactieraad

De redactie laat zich adviseren door een redactieraad,

waarin zitting hebben: Vibeke Kingma,

Rita Hooijschuur, Kees van Roon (AWN), Pier Kleij

(gemeente Zaanstad, Archeologie), Simon Honig Jz,
Pieter Helslooe, Jan Aafjes (Oudheidkundige
Commissie Jisp), Rob Veenman (St. Oudheidkamer
Oostzaan), Inge Bosman (Zaanse Kaper), Henk
Roovers, Ed Pielkenrood (Zaansche Molen), Piet

Middelhoven (Honig Breethuis), Fokelien Renckens

doorJan Pieter Woudt

In de Alpen krijgen boeren een beheersvergoeding om hun vee op de bergweiden te
laten grazen. Hun bedrijven zijn niet meer economisch rendabel, maar er wordt subHet zomer- en wintertoerisme zou schade leiden als de bergweiden verdwijnen.

Het voorbeeld van de Alpenweiden wordt in de Zaanstreek (en ruimer: in het

gebied tussen globaal Alkmaar en het Noordzeekanaal en het IJ) steeds vaker aan-

gehaald. Ook hier krijgen steeds meer boeren moeite om hun bedrijf rendabel te
houden. Een behoorlijk aantal van hen stopte er inmiddels mee; vervangers zijn
nauwelijks of niet te vinden. Wie wil nog zo hard werken voor zo'n laag inkomen?
De gevolgenzijn zichtbaar: de veenweidegebieden verruigen:desloten slibben dicht,
het gras wordt hoger en er groeien steeds meer bomen. Roofvogels nestelen zich
daarin en voor de kieviten, grurto's en al die andere weide- en watervogels wordt het
gebied steeds minder geschikt. Het enige dat daar tegen kan worden gedaan is: zorg
dragen voor goed beheer, her liefst door boeren. Daarvoor is geld nodig; op dic
moment is er jaarlijks zo'n vwaalf miljoen euro tekort. De provincie, gemeentes,

natuurbeschermingsorganisaties en andere partijen werken steeds nauwer samen om

de Noord-Hollandse veenweidegebieden ongerept voor het nageslachtte behouden.
Een belangrijke stap daarbij kan zijn dat het ruime gebied tussen Alkmaar en het
Noordzeekanaal de status van ‘nationaal landschap’ krijgt. De kans op beheersvergoedingen wordt dan grover; als belangrijkste potentiële subsidieverschaffer wordt
‘Europa’ beschouwd.
Ofde Zaanse polders bij goed beheer een grote toeristische trekpleister worden valt
de bezien. Toeristen komen hier vooral voor de molens en de houten huisjes bij en
in de Zaanse Schans, al geven de naastgelegen polders daaraan wel degelijk een
toegevoegde waarde. Maar daarmee is het economisch belang van de polders niet
ontkend. Bij enquêtes geven Zaankanters steevast aan dat in her bijzonder twee
dingen de Zaanstreek voor hen een aantrekkelijk woongebied maken: de nabijheid

Rita van de Wiel, Joop Stolp (AWN), Jan H. Rem

van Amsterdam en dat je mertdefiets snel in ofaan de rand van het open land bent.
Dat maakt her gebied ook aantrekkelijk voor nieuwkomers om zich hier te vestigen,
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ze gingen wonen waar ze een boterham konden verdienen. Tegenwoordig is dat

(Zaans Museum) let Kiel, Hans Valk, Dick Kerssens,

Dirk Brand, derail burgemeestershuis
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en dat betreft dan zowel bewoners als bedrijven. Vroeger volgden mensen het werk:

veelal andersom.Bedrijven zoeken vestigingsplaatsen in gebieden waar mensen graag

wonen. Dar geeft het veenweidegebied dus ook een economische waarde, en dan
lijkt cwaalf miljoen curo voor landschapsbeheer opeens mindergeld.

Er moet dan wel het nodige gebeuren - méér dan maaien, vee laten grazen en
sloten op diepte houden. Mensen moeten het polderland meer kunnen ervaren dan

nu her geval is. Daarmee is niet gezegd dat het hele gebied moet transformeren tot

recreatiegebiedenà la Twiske en Jagersveld, maar de toegankelijkheid van het veenweidelandschap moet groter worden. Het draagvlak voor ongeschonden behoud
ervan zal daardoor groeien. Binnen de Zaanstreek leidt dat geregeld tot discussies.
Mogen er wandel- en fietspaden door het veld komen, of erlangs, achter de randen
van de woonbebouwingom? Tegenstanders wijzen er dan op dat het vogelleven wordt
verstoord, en dat argumenrt valt niet zomaar weg te wuiven. Maar daarstaat tegenover dat als er niets het gebeurt, het open karakter van het Zaanse landschap zal
verdwijnen. Er komt een woestenij, waar grutto's en andere vertrouwde bezoekers
weg zullen blijven. Ze kunnen trouwens wel tegen een beetje onrust. Wie in het
voorjaar over de snelweg, naar Alkmaar rijdt, kan zien dart her in de middenberm
daarvan dan behoorlijk druk is met grurters die voedsel zoeken.
Het wordt kiezen tussen twee kwaden, en welke daarvan minder kwaad is mag

ieder voorzich beslissen. Bij toegankelijke polders zal het vooral ook belangrijk zijn

om de bezoekers ervan op te voeden, begrip telaten krijgen voor het gebied dat ze
bezoeken. Als mensen begrijpen dat ze nogal war stuk maken als ze zo idioot hard
overde sloten in het veld varen,is eral heel wat gewonnen. Draagvlak betekent per
slot van rekening: respect.

INHOUD
Het zogenoemde Burgemeestershuis in Krommenie werd gerestaureerd.
Tijdensderestauratie kwamen erallerlei verscholen verrassingen aan het licht
- aangename verrassingen, welte verstaan.
Steeds vaker ontvangt het GemeentearchiefZaanstad groepen scholieren. Voor
hen werden aparte programma’s ontwikkeld en het aanval daarvan breidesteeds
verderuit. Erfgoededucatie.
Bij ‘Zaanse tuinen’ krijgen veel Zaankanters een beeld voor ogen. Hoe kwam
dat tor stand en op welke periode heeft dic beeld betrekking?
Dit najaar verschijnt de derde druk van ‘De Zaanse Volkstaal’, de ruim honderd
jaar oude dissertatie van G.J. Boekenoogen, die in her gebruik meestal ‘het
Zaanse woordenboek’ wordt genoemd. Overde schrijver en de herziene uitgave.

14
20

Toen het Nederlandse cabaret nog in de kinderschoenen stond, had de Zaandammer Dirk Witteereen nier gering aandeelin dat het oorspronkelijke kroegvermaak transformeerde tor chearerkunsr, ‘kleinkunst’. Een portret van een
getalenteerd pionier.
Al meer dan honderd jaar kent de Zaanstreek volkstuinen. In slechte tijden,
bij oorlog en crises, gingen deze een rol spelen in de voedselvoorziening van
het volk. De eerste aflevering van een serie van twee.

24

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw lieten welgestelden in de
steden met het nodige idealisme wandelparken voor de burgerij aanleggen. In

26

Sloten en (weilanden in de Zaanse polders hadden elk hun eigen naam. Die

28

De toren van de Oostzijderkerk in Zaandam staat weer te pronken boven de
stad. Toen deze juist was gebouwd was lang, niet iedereen gelukkig met het
resulraat. Er werd gesproken van ‘waterstaacsarchitectuur’ en er verscheeneen
anoniem spotrijm.

de Zaanstreek werd dat voorbeeld gevolgd en ontstonden het Zaandamse
Volkspark en het Wormerveerse Wilhelminapark.
in het Wormer- en Jisperveld werden nauwgezet in kaart gebracht en zijn nog
altijd wel in zwang.

Kroniek. Een overzicht van gebeurtenissen in de Zaanstreek vanapril tot en
mer juni 2004.
Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

Verenigingsnieuws, een rubriek die afhankelijk is van de inzendingen van de
Zaanse cultuurhistorische verenigingen. Nieuws van de ‘eigen club’ dat ook
anderen kan interesseren.

Agenda. Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
Cultuurhistorie en moderne middelen. Steeds meeris te vinden op internet,
ook over het Zaanse cultuurlandschap en de vogels en vegeratie die daar zijn
te vinden.
Er was lange tijd onzekerheid over, maar inmiddels staat het wel vast: het
Verkademuseum komt in de Zaanstreek, in een nieuw te bouwen paviljoen
naast het Zaans Museum. Achtergrondenen de ideeën over deinrichting.
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De voordeur valt temeer op door #°n monumentalieie doordat de gevel voor

De 8gang na de restauratie

her overige sober is uitgevoerd.

Ondernemers drukten hun stempel opstatigpand

RESTAURATIE

‘(BURGEMEESTERSHUIS?

KROMMENIE

door EdPBielhenrood
foto's: Dirk Brand

e

/ nde volksmond wordt het pand Zuiderhoofdstraat 70 het Burgemeestershuis’genoemd. En inderdaad hebben vier achtereenvolgende

Krommeniese burgemeesters het grote huis tussen 1916 en 1969 bewoond. Tach waren het vooral Zaanse ondernemers die hun stempel
op het statige pand drukten. Oorspronkelijk gebouwd in 1851 in opdracht van zeildoekfabrikant Gerrit van Leijden en recentelijk

gerestaureerd in opdracht van woningcorporatie ZVH heeft het Burgemeestershuis een gewaardeerde plek in de Krommenieërgemeenschap.
Dat moet in de toekomst worden versterkt doorde nieuwe bestemming voor het huis,

Hetondernemersgeslacht VanLeijden
begon al in de achttiende eeuw met
de handel en fabricage van zeildoek.
Een eeuw later, omstreeks 1850,
werkte de firma Gebroeders van

Leijden met twintig weefgetouwen;
de onderneming was daarmee één

van de kleinere weverijen. De cwaalf
fabrieken, die in Krommenie doek

produceerden, beschikten toen ge-

zamenlijk over 434 weefgetouwen.
WEL waren de Gebroeders van
Leijden sinds 1840 octrooihouder
van een methode om lichte kwali-

teiten zeildoek te vervaardigen. Dar

4 ZAANSE ERFOOEO

was een belangrijke uitvinding,
omdat voor de bovenzeilen van de

snelle negentiende-eeuwse zeilschepen steeds meer licht doek werd
gevraagd. lor 1840 kon men in
Holland alleen zwaar en grauw doek
weven en moest het lichte doek uit
het buitenland komen. Het octrooi

door zijn afmeting werd her een
imposante woning, Het Spinderspad

moest er zelfs gedeeltelijk voor
worden verlegd. In ‘Brieven aan
Krommenieërs van een oudWormerveerder' schreefJan Dekker

Jansz. hierover: ‘Op 10 juli 1851
hield noraris Dirk van der Wart

gaf de firma van Leijden dus een

cen bespreking met Gerrit van

voorsprong en wellicht wilde Gerrie
van Leijden Jansz. dat laten zien, toen

Leijden Jansz, zeildoekfabrikant te
Krommenie, over het gebruik van

hij een groot houten huis aan de
Zuiderhoofdstraatlier bouwen. Niet
zoteer door de versieringen of het

gebruikte materiaal, maar vooral

een straatje of voerpad liggende op
diens erfror aan de gemene weg, ten
behoeve van eenperceel in eigendom
van Grietje Seebach en Aafje

Bekroning Korintische piaster ingangspartij.

Lakeman. Gerrit van Leijden ver-

klaarde dit straatje tengevolge van

Vanaf de gang voert een trap naar boven.

naar Zaanse traditie in hout opge-

Brabants pleisterwerk verticaal be-

trokken. De strakke vormen zijn

vestig, maar aan de kamerzijde is de

bouw te willen verleggen en te brengen aan de noordzijde van zijn erf.’

slechts hier en daar voorzien van

MONUMEN TAAI

houtconstructie voor de binnenafwerking weer horizontaal aangebracht Herflauw hellende schild-

die aan weerszijde is voorzien van
Korintische pilasters met een snij-

Het grote huisaan de hoofdstraat van
Krommenie valt op door de karakteristieke bouwtrant uit de eerste
helft van de negentiende eeuw en is
Entree met snijraam.

sobere ornamentiek, zoals de raam-

omlijstingen. Maar de ingangspartij,

raam erboven, is monumentaal en
daardoor des te opvallender. Het
pand is gebouwd ap spaarbogen
met een houten palenfundering op
kleef. De constructie van het huis
bestaat uit een casco van houten

stijlen, waarin van zijgevel tot zijgevel rwaalf meter lange balken in
kepen zijn opgelegd, Deze balken,
met een zwaarte van achttien bij tien
centimeter, hebben een hart-op-hart

afstand van zevenug centimeter en
worden ondersteund door de wan-

den van de gang, die precies in het
midden van hee pand is gesitueerd.
Voor de stevigheid van de constructie is het grenen rabat aan de buitenzijde horizonraal aan her casco gena-

geld, verwijl aan de binnenkant de

rachels verticaalzijn bevestigd. Ook

dak wordt gedragen door cen kapconstructie van gebogenspanten en

heeft zowel aan de voorkant als de

achterkant een dakkapel met cen
rond venster.
KOOPAK 1 |

Gerrit van Leijden woonde bijna 22
jaar in het grote houten huis. Op
4 april 1871 passeerde notaris Breede
Bruyn te Uirgeest de koopakte,
waarbij Cornelis Walig, notaris te

Krommenie, de nieuwe eigenaar
werd van her pand. Walig overleed mn
1898 en zijn weduwe Cornelia

Catharina Kuyper verkocht huis en
tuin aan zeildoekfabrikant Klaas de

Jong, Cen. Na het overlijden van De

Jong in 1904 trokken diens kleindochter Alida van Vliet en haar

echtgenoot Jan Teerin het huis. Teer

aan weerszijde van de wanden van de
middengang is deze techniek toecgepast. Aan de gangzijde is het

was onderdirecteur van de N.V,
Verenigde Blikfabrieken in Krommenie, die eigenaar van her pand
werd, Toen ‘de Blik’ hee pand in

ondersteunend hourwerk voor her

1916 aan de gemeente Krommenie
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huis in gebruik genomen als

hoofdkantoor van Knijnenberg.

Woonkamer en slaapkamers werden vergaderzaal en spreekkamers.
Huiselijkheid veranderde in zake-

lijkheid.

PUBLIEKE FUNCTIE

Na een aantal jaren van leegstand van

het Burgemeestershuis werd ZVH

in 2003 de nieuwe eigenaar van het

gebouw. De woningcorporatie besloot het pand zijn publieke functie

Restaurarie voltooid; klaar voor inrichting.

schonk, was Hendrik Klerk Jz. de
eerste bewoner die er met recht de

OORLOG

Burgemeester Kalffwerd al vroeg in

benaming ‘Burgemeestershuis aan
gaf. Klerk werd in 1938 opgevolgd
door Jan A. Kalff, telg, ui een defti-

deoorlogopgepakt door de Duitsers.
Toen hij op borgtocht werd vrijge-

wiens vader Minister van Waterstaat

gezin zich bij hem. In 1943 werd

ge bankiers- en ondernemersfamilie,

(1933-1935) was in het rweede
kabinet-Colijn.
IN GEHEUGEN GEGRIFT

Jaap, de oudste zoon van burgemeester Kalff, was nog maar drie jaar
toen hij in de ambtswoning aan de

Zuiderhoofdstraar kwam wonen.
Mer onderbreking van de laarstedrie

oorlogsjaren woondehij er tor 1947.
Hij verreltenthousiastover zijn jeugd
in het grote houten huis. Vooral de
enormezolder en de diepe tuin met
de grote beukenboom staan in zijn
geheugen gegrift. ‘Omheind door

een schutting was de tuin een oase
van rust’,vertelt hij. “Vanuit de huis-

kamer gaven openslaande deuren
rechtstreeks toegang tor de tuin.
Achterin bevond zich een zandbak,
waar ook de dochter van bloemist en

laten dook hij onmiddellijk onder in
de Achterhoek. Later voegde zijn
NSB-burgemeester A.G. Jongsma in

Krommenie aangesteld, die onmid-

dellijk zijn inerek nam in her leeg-

staande Burgemeestershuis. ‘Onze
meubels waren opgeslagen in de
Blikfabriek’, verteltJaap Kalff. ‘Alleen
de wijnkelder was niet ontruimd.

Na de oorlog, toen wij terugkeerden
naar Krommenie, bleek die leeg.
Die NSB-er zal alle flessen wel opge-

dronken hebben” Burgemeester
Kalff was cen rechrs-liberaal en dar
veroorzaakte in de naoorlogse jaren
vaak spanning, in de gemeenteraad.
Daarom werd hij in 1947 benoemd
tot burgemeester in Heiloo, een ge-

meente die beter bij hem paste. Na
Kalffdeed Jan Provily zijn intrede in

de ambtswoning. Hij stond aan de
wieg van de massale uitbreiding van

spelen. Wij hadden zo ongeveer

Krommenie en bleef burgemeester
van zijn geboortedorp tot 1965;
samen met zijn vrouw bleefhij daar-

de woningzager toen nog anders uit,
Kalff: ‘De ramen leken een beetje op

was Knijnenberg NV (werkzaam op

buurman Brakenhof vaak kwam

dezelfde leeftijd.” De achterkant van

gouschekerkramen, dievan boven uitliepen in een punt. Ook van binnen
waren een heleboel dingen anders
dan nu. De gang was donkergroen

geverfd en de vloer bestond uit brede,
grijze delen met een rode loper erop.

De uitbouw aan de zuidkant, die
waarschijnlijk ooit voor bedienend

personeel was bedoeld, werd gebruikt
voor de opslag van kolen.’

na nog enige jaren in het Burgemeestershuis wonen. Al vanaf 1873
het gebied van het gedrukte woord
en beeld — in de ruimste zin van

het woord) goede buur van het

Burgemeestershuis. De voortdu-

rende ruimtebehoefte noopte deze
firma tot aankoop van het pand. Na
ruim een jaar van verbouwing en

restauratie, onder toezicht van de

Rijksmonumentendienst, werd het
in 1968 tot monument verklaarde

terug te geven door er een Wooncentrum in te vestigen en het tot een
ontmoetingsplaats te maken, waar
mensen en bedrijven elkaar stimuleren. Het in restauratie van houten
panden gespecialiseerde Somass
Bouwbedrijf BV uiet Wormer kreeg

de opdracht her huis zoveel mogelijk

in oudeluister te herstellen.
Directeur/eigenaar Gé Sombroek
was vooral verrast dat het pand qua
constructie zo simpel en slim is en

zich nog in een uitstekende conditie
bevond. De nadruk van de restauratielagdan ookop hetinterieur. “We

ontdekten daarbij veel onverwachte
dingen’, aldus Sombroek. ‘Zo kwamen op de benedenverdieping de
binnenluiken tevoorschijn, die bij de

vorige restauratie waren weggewerkt

achter een strakke betimmering. En
in de voorkamer op de bovenverdie-

ping vonden we nog restanten van
een bedstede. Wanneer de bedstede

is verwijderd, is niet meer te achterhalen, maar de deuren konden we

redden en zijn nu toegepast in

kasten in één van de kamers. Maar

de grootste verrassing werd wel
gevormd door de plafonds met fraai

stucwerk; bij de vorige verbouwing

waren die weggetimmerd. De stucadoor heeft de ornamenten voorzichuúg verwijderd en in zijn werkplaats
van dikke lagen witkalk ontdaan.

Het is verbluffend om te zien hoe

mooi en verfijnd de ornamenten er
na schoonmaak en herplaatsing

uitzien.” (Zie afbeelding omslag.)
Inmiddels is de restauratie van het
pand afgerond en wordt her

Burgemeestershuis voorbereid op
zijn nieuwe functie in het hart van

de Krommenicër gemeenschap.
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Middelbare scholieren tijdens cen bezoek aan her GemeentearchiefZaanstad. (GAZ)

ERFGOEDEDUGATIE
DOOR

GEMEENTEARCHIEF
door Geke van deKlamp

CA/

S Le Gemeentearchief ontvangt de laatste jaren steeds vaker groepen scholieren. Deze wordt een speciaal programma geboden dat
aansluit bij bestaande onderwijsprogrammas in het voortgezet onderwijs. Actiefbezig zijn staat voorop,
Voor leerlingen van de eersteklassen
van het VMBO (Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs) werd

in samenwerking met de educa-

tief medewerksters van het Zaans
Museum en een docente van de

school ‘Compaen’ (voorheen ‘Zaanlands West} een lessenserie samengesteld over de thema's “Wonen,
Werken Wind en Water in de
Zaanstreek’. De leerlingen brengen
een bezoek aan het archief en het
museum en kunnen zo kennis
maken met authentieke bronnen,

zoals foto's van huisjes aan de sloot,
archiefstukken uit 1850 en plaatjesalbums van Verkade. Tijdens een
rondleiding kunnen leerlingen zien

hoe archiefmateriaal wordt bewaard

in de depots. Soms worden oude glasnegatieven getoond, de kaartboeken
maken doordefraaie illustraties vaak

veel indruk,leerlingen zijn helemáál
verrast als ze een gezinskaart van hun
voorouders kunnen terugvinden, en
altijd is er wel eentje die een poging
doet om een loodzwaar debiteurenDe "Westzijdera!' is de basis voor het

project “West Side Srory’. (GAZ)

8 ZAANS ERFGOEO

boek uit het archief van Wessanen
op te gillen. Op de studiezaal staan
computers waar de leerlingen in de
beeldbank kunnen zoeken naar
afbeeldingen van foto's, affiches,
prentbriefkaartenen kalenders. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
techniek van klimaatbeheersing inde
deporsen de materiële verzorging van

(vermoedelijk getekend tussen 1765
en 1775) staan alle toenmalige
panden aan de Zaankant van de

Westzijde tussen het Blauwepad en

het Vinkenpad afgebeeld. Behalve
groepen komen er ook regelmatig
individuele leerlingen op bezoek voor
een onderzoek dar ze voor school
moeten doen,

documenten.

In her vorige schooljaar werd begonnen met het project ‘Kom naar de
Molens’, dat 1s ontwikkeld door de
educatief medewerkster van het

Molenmuseum. Leerlingen van de

tweede klas VMBO brengen cen
bezoek aan een molen en aan her
archief of museum. Dit project kan
worden toegepast binnen de vakken
‘Praktische Sector Oriëntatie’ en
‘Loopbaan Oriënrade Begeleiding’,
waarinleerlingen wordenvoorbereid
op een beroep binnen de sectoren

techniek, zorgen welzijn ofeconomie.
De opgedane kennis wordt vervolgens gepresenteerd op een door hen
zelf georganiseerde rentoonstelling,
op school. In her huidige schooljaar

wordt het onlangs opgezette project
“West Side Story’ verder uitgewerkt
samen mer de leerlingen van á VWO
van het Zaanlands Lyceum. Hierbij
onderzoeken de leerlingen de geschiedenis en het tegenwoordige gebruik
van de huizen die staan afgebeeld
op de “Westzijderol’. Op deze rol

Op de website huep://oranjehoeel.
nationaalarchief.nl/gevangenen/zelf/
van het Nationaal Archief scaar een
pagina over de Zaanse verzetsheld
PA. Smit. Het Gemeentearchiefleverde hiervoor materiaal. Leerlingen
kunnen deze informatie gebruiken
vooreen profielwerkstuk voor het vak
geschiedenis. Naast lespakkerten
voor geschiedenis en aardrijkskunde
biedt het Gemeentearchief ook
programma's voor het vak CKV
(Culrurele Kunstzinnige Vorming).
Ook worden programma's op aanvraag samengesteld. Korcom: door
samenwerking, met andere erfgocdinstellingen en door steeds een

verband re leggen tussen heden en

verleden probeert het Gemeentearchief docenten en leerlingen te
interesseren voorde geschiedenis van
de Zaanstreek. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de
educatief medewerkers Geke van de
Kamp of Bob Kernkamp.
(gemeentearchief@zaanstad.nl
of 075 655 22 33)

Jardin à Zaandijk.

“yfypueez uy waren

oe)

DE ZAANSTREEK. De KRaLentui N TE ZAANDIJK.
Redameplaat van de krafentuin te Zaandijk voor Erve H. de Jong,

Beeld van Laarse tuinen
door Junon Honig Je
ks over Zaanse tuinen wordt gesproken haalt vrijwel iedereen een voorstelling voor de geest: een klein tintje, zeer symmetrisch

aangelegd, buxusranden, een kralenbed, eentuinbeeldje (en als her kan meerdere) vanbij voorkeur een faam’, en anders een zonnewijzer.
Hoe komen we aan dat beeld?
Van onze noch de vorige generatie
zag ooit iemand een oud-Zaans

tuinde. Al vóór her midden van de
negentiende eeuw warenalle tuinen
met achttiende-eeuwse Franse aanleg
verdwenen en vervangen door zoge-

noemde Engelse tuinen. En toch
bestaat darbeeld van ‘de Zaanse ruin’.

Een exponent ervan is hee kralen-

tuintje in het Zuiderzeemuseum

achter het Zaandijkse huis (voorheen

Lagedijk 156), met door buxus om-

geven perkjes enin het midden een
rond kratenbed, waarin een hoge

vierkante paal mee daarop een bol.
Voor dit tuintje in Enkhuizen was
een nog, bestaande tuin in Brock in
Waterland duidelijk her voorbeeld.

Hier staat een faamop de paal in hee
kralenbed. Dit tuintje werd waarschijnlijk al omstreeks 1860 aangelegd en behoorde bij het toen zeer
bekende ‘Broekerhuis’, dat iedere
bezoeker moest zien. Later is het
meermalen verplaatst.

De ruin bewen de trap van het Zaandamse gemeentehuis vijdens
de tentoonstelling van 1874, gefotografeerd door J, Brocbaand.

KORALENTEIN
Een andere bron is een oud plaatje,

uitgegeven doorde Chocoladefabriek

zintuigen en ‘de man met de pijp’,
die nu in de ruin van het Honig
Breechuis staat. Dic tuintje wasop de
tentoonstelling aanwezig; het wordt
in het herinneringsalbum getoond
als afbeelding 4 en in de tentoonstellingscatalogus beschreven onder
no. 1094: ‘De van ouds bekende
koratentuin te Zaandijk, gedeeltelijk
aanschouwelijk voorgesteld met

bijvoeging ceniger oud-Zaansche
tuinbeeldjes. Inz wen de korlentuin
A. Houttuin te Zaandijk. Inz, der
beeldjes C.E. SmitteKoogaandeZaan.”
C.E. Smit woonde in her ‘Huis
met de IJzeren Brug’, het latere
Molenmuseum. De beeldjes horen

waardigheden’ die werd gehouden te

dus al heel lang bij dat pand, hoewel
ze van oorsprong in de ‘Koralentuin’
hebben gestaan. Het mannetje met
de pijp behoorde niet tot deze serie
maar was cigendomvan Klaas Honig
Cx. in de Dubbele Buurt, trouwens
een neefvan CE. Smit. Het vuintje op

Zaandam in augustus en september

detentoonstelling van 1874 was mijns

tuintje afgebeeld mee beeldjes: devijf

wrintje zoals we dar nu voor ons zien.

Erve de Jong te Wormerveer. Dit

plaatje is gebaseerd opeen afbeelding,
in Schotels boek ‘Zeden en Gebruiken
aan de Zaan’, dat zijn verschijnen

dankte aan de “Tentoonstelling van
Zaanlandsche Oudheden en Merk-

1874. Tegenover het titelbladis een

inziens her begin van ‘het’ Zaanse
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Maatschappelijk betrokken,
betrouwbaar en professioneel

U adadad as

men men

architecten aan de zaan bna

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 « actief
:

î Boon-complex wormerveer
restauratie

,

een

betrokken op het gebied

IE

van
projectontwikkeling,
roboreenige
onderhoud
De aandachtsgebieden
leefbaarheid van de woningomgeving en wonen & zorg
geven weer dat De Woonmij
Zaanstad zich nam betrokken
voelt bi, wonen in Zaanstad.
Sinds 1 juli 2003 werken wij
vanuit ons nieuwe kantoor
in Wormerveer, een prachtig
industriee Zaans erfgoed

Meer informatse over onze
woningcorporatie kunt u
vinden op aaze webste

dewoonmijzaanstad.n!.

DE

0

WOONMIJ *
lagedijk 308, zaandijk - tel:075 6474999

www.fkg.nl

Dick Laanplein 5

KL

1521 HT Wormerveer

ZAANSTAD

Tel 075-6467700

info@dewoonmijzaanstad.n)

enOOOH|
DANKZIJ ONZE
HOOFDSPONSOR
IS HET
VERSCHIJNEN
VAN DIT
TIJDSCHRIFT
MOGELIJK

Sollas Holland B.V.
in Wormer is de

Ee

Nederlandse moeder van
de internationale Sollas-

organisatie met vestigingen
in verschillende landen.

k,

Sollas is fabrikant van geavanceerde
verpakkings-machines. Sollas machines zijn onder meer
te vinden bij producenten van CDs en DVDs, parfum,
cosmetica, voedingsmiddelen, tabak en papierwaren.
Sollas Holland B.V.
Bruynvisweg 1, 1531 AX Wormer, The Netherlands
Tel: +31 (0)75 628 47 51, Fax: +31 (0)75 628 02 66
contact@sollas.com www.sollas.com
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MILIEU : ONDERZOEK « ADVIES

en

Kwaliteit en veiligheid
staan bij ons voorop!

Uw verwarmings- en warmwatercomfort
ligt voor een groot gedeelte in de keuze van
uw cv-installatie.
Onze technisch adviseur combineert daarom
uw persoonlijke wensen met de
mogelijkheden van uw woning.
Zo komt u tot de beste keuze met het

voordeligste energieverbruik.

Wilt u eerst eens rustig in onze showroom
kijken? Dan bent u van harte welkom in onze
showroom, Eendrachtstraat 25 te Wormer.
Op dit adres is tevens Baderie M&O Techniek
gevestigd. Op één adres een ruime keuze in
onder andere cv-ketels, sanitair en radiatoren.

M&O
|

=
Eenhoornweg 7

1531-ME Wormer

tel: 075 - 647 57 57

Annanisa|

e-mail: info@mortechniek.nl
tinnmer- en vestauratiewerk
stijlinterieurs

schouwen
nostalgische keukens 23

schilderwerken

IJSBRAND
KUIPER

TE
we

PENNINGWEG 47
1507 DE ZAANDAM

pen

TEL: 075-6163084

kranen

wioeigenn
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Geerit Jacob Boekenoogen (1868-1930), (GAZ)

Derde Huk “Zaans woordenboch” in voorbereiding

G.J. BOEKENOOGEN
LEGDE DE ZAANSE
VOL << S TAAhk AA E

VA Ss T door Slaas Woudt

ex

(/)

AAe Wormerveerder Gerrit Jacob Boekenoogen promoveerde op 1 februari 1896 tot doctor in de letteren. Is dat nu nog relevant? Is het

van voldoende gewicht om er een paar bladzijden van ‘Zaans Erfgoed’ voor te reserveren?Ja, want zelfs na bijna honderdtien jaar is
‘Boekenoogen’ nog altijd een begrip. En omdat de Stichting Uitgeverij Noord-Holland het voortouw nam om dit najaar de derde druk
van ‘De Zaanse Volkstaal’, het proefschrift waarop Boekenoogen promoveerde, het licht te doen zien, heeft een voorbeschouwing wel

degelijk zin,

Boekenoogen was een Wormerveerder. Dar was hij mer hart en
ziel, hoewel zijn voorgeslacht uit
Vlaanderen stamde. Rond het jaar
1580 was Joos Bouckenoghe pastoor
in het Vlaamse land, in Brugge om

precies te zijn. Hij ging over tot

de doopsgezinden; veiligheidshalve
week hij daarom uit naar Haarlem.
Daar werd hij linnenwever en hij
trouwde er. Generaties later werd de
grootvader van ‘onze’ Gerrit Jacob

PROFESSOR SCHRIJFGRAAG
Gerrit Jacob was als jongen een
gedreven verzamelaar. Postzegels,
oude kranten, munten, penningen,
zegels en lakafdrukken van familiewapens, alles wat hem ongewoon
voorkwam was van zijn gading,
Ongetwijfeld was hij ook wat eenzelvig: zijn broers en zusters noem-

den hem ‘Professor Schrijfgraag’…
Toen hij de leeftijd daarvoor kreeg,

en de taal zijn kleinzoon mateloze

ging hij naar het gymnasium in
Amsterdam, als spoorstudent. In de
trein leerde hij Gerrit Bakker kennen, cen Koger jongen die naar
dezelfde school ging. Zij zouden
onherroepelijk bevriend blijven. In
1888, toen hij cwindg jaar was

zemen.

lands studeren in Leiden; in 1893

Boekenoogen predikant bij de

doopsgezinde gemeente van Wor-

merveer-Zuid. Hij bracht daardoor

het geslacht Boekenoogen naar de

Zaanstreek, waarvan de geschiedenis

belangstelling zouden gaan inboc-
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geworden, ging Gerrit Jacob Neder-

volgde zijn doctoraal examen en drie
jaarlater promoveerde hij tor doctor.
Zijn boezemvriend Bakker was in-

tussen huisartsgeworden;hij zou een
praktijk in Koog aan de Zaan beginnen.
NEELWSGCHERIG

Tot zóvergaat dezegeschiedenis over
een nier-ongebruikelijke carrière.

Het bijzondere van Boekenoogen
was zijn niet-aflatende nieuwsgierig-

heid naar de Zaanstreek, vooral naar
de toen gesproken vaal (‘zo traag
als dikke stroop’, zei men) en de

aard van de nijverheden: de molenindustrie natuurlijk, maar ook her
handwerk in bijvoorbeeld de immerwerkplaatsen, de olieslagerij, het
rellen van gort, en de werkzaam-

heden op her land, bij het heinen van
storen en wat niet al, Niets leek hem
te zijn ontgaan, alle details die hij be-

studeerde hadden gediend om zijn

nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij
verwerkte zijn norities in zijn proefschrift en ik vergat bijna te melden

dar hij voor zijn inspanningen met

een ‘cum laude’ werd onderscheiden.
Zijndisserratiewerd, vanzelfsprekend,
door meerdere Zaankanters met een

zekere trots gelezen,geraadpleegd en
geciteerd.
OMSLAG

Van meet af aan hebben de Zaankanters Boekenoogens dissertatie
bewonderd en geprezen. Datis enerzijds volkomen terecht en begrijpe-

lijk, anderzijds moest men op den
duur toch ook toegeven dar detijd

niet stilstond. ‘De Zaanse Volkstaal’
dateerde uit 1896. Dat was de tijd
van de molens, het boerenwerk, de

kleinschalige bedrijvigheid. Daarin
tekende zich al geleidelijk een om-

slag af. Vooral ná 1900 verrezen aan

de Zaan, de één na de andere, grote

bedrijven die onder meer en vooral
levensmiddelen fabriceerden vaor

cen veel grotere marke dan de

Zaanstreek alleen. De ‘nijvere Zaanstreek’ trok van heinde en ver
arbeidskrachten aan: uit Friesland en
‘de kop’ van Noord-Holland, maar

ook zelfs uit België, Frankrijk en

Duitsland. Het was onvermijdelijk

dat de Zaanse volkstaal daardoor

veranderde. Weliswaar bleef de

streektaal overwegend Zaans, maar
er werden ook halfverfranste woorden in vermengd; om slechts enkele

rustig oord gezocht om erzijn lief-

hebberij te kunnen voltooien: hij

had sinds jaar en dag een passie voor
het bestuderen van de volksgeneeskunde, mert alle vormen van bij-

voorbeelden te noemen: de poerlekwakkersen mallemegochels werden

geloof die hij maar vinden kon.

horen we ‘pourquoi’ (waarom) er

bij het opsporen van bronnen.

gemeengoed. In ‘poerlekwakkers

Boekenoogen vond dat waarschijnlijk vermakelijk en hielp hem graag

werden mensen die krom of onverstaanbaar praatten mee bedoeld.

FOLKLORIS TISCHE

Mallemegochels waren mensen die
veel klaagden: waarschijnlijk klinke

er: J'ai mal à mon gorge’ (‘Ik heb
pijn in mijn keel") in door.
KWETSBARE GEZONDHEID

Doctor Boekenoogen, die zich
intussen steeds meer was gaan
wijden aan her opsporen van

Middelnederlandse teksten heeft de
hiervóór genoemde ‘raalomslag’ niet
meer in zijn Zaanse Volkstaal ver-

werke. Hij kampre mer een kwersbare gezondheid. In de jaren twintig,
van de vorige eeuw bracht hij,

vooral door zijn danig afgenomen
uithoudingsvermogen, soms wekenlang vakanties door bij zijn vroegere

schoolvriend Bakker, die zijn artsenpraktijk in Koog had beëindigd en

BIJZONDERHEDEN

Het resultaat van dokter Bakkers
studie was een lijvig boek: "Volksgeneeskunde in Waterland, een

vergelijkende studie met de genees-

kunde der Grieken en Romeinen.’
De uitgave van her boek werd ver-

zorgd door uitgeverij HJ, Paris te
Amsterdam. In de ‘Voorrede’ van zijn
lijvige boek melddedokter Bakker in

de allereersteregel: ‘Sinds 1897 zijn
door mij op aansporen van dr. G.},

Boekenoogen allerlei folkloriscische

bijzonderheden verzameld’ Beide
schoolvrinden schrevenlater dus cen

boek van omstreeks zeshonderd

bladzijden. Hun vriendschap heeft

zich daardoor en door hun samen-

werkingongetwijfeld verdiept. Gerrit
Jacob Boekenoogen overleed op 26

wonen. Zij hadden steeds het con-

augustus 1930 na cen beroerte.
Eerder werd hij al regelmatig

schuitje. Dokter Bakker was namelijk verre van gezond. Hij had cen

gereisd naar zijn kamer in Leiden.

in Broek in Waterland was gaan

tact behouden en zaten, om het
populair te zeggen, in hezelfde

DERDE DRUK INGRIJPEND GEWIJZIGD

De derde, gewijzigde, druk van De Zaanse Volkstaal wordt

geplaagd door hinderlijke neusbloedingen; in verband daarmee was
hij uit Broek in Waterland terug-

Boekenoogen,zij het wel herkenbaarals latere toevoegingen.
Ten opzichte van de eerste twee drukken wijkt de derde

gepresenteerd op 7 november a.s. in de Vermaning aan de
Westzijde 80-82 te Zaandam.Bij dic gelegenheid organiseert

vooral afdoordat deze zich vrijwel beperkt tot de woordenlijst,

Na de eerste druk van 1896 duurde het 75 jaar vóór de cweede
druk heclicht zag. Deze werd verzorgd door drukkerij }. Heijnis
Tsz, te Zaandijk (nu Heijnis en Schipper), toen deze in 1971
z'n honderdvijftig jarig bestaan vierde. Toenmalig eigenaar van
de drukkerij Klaas Woudt, auteur van her araikel hiervóór,
voegde aan het proefschrift van Boekenoogen een supplement

Zo kreeg de derde druk veel sterker dan in het verleden het

de uitgever, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, een Zaans
dictee. De prijs van het boek bedraagt € 49,50.

toe, dat hij samenstelde onder begeleiding van het Meertens
Instituut, met ruim 2000 Zaanse woorden en uitdrukkingen

die Boekenoogen nier had vermeld. In de derde druk zijn
deze geïntegreerd in de alfabetische woordenlijst van

die voor Boekenoogen nog gold als cen bijlage bij zijn proefschrift. Boekenoogens dissertatie over het Zaans werd sterk
ingekort; een aantal hoofdstukken werd zelfs geheel geschrapt.

karakter van ‘het Zaanse woordenboek’, zoals De Zaanse

Volksraal in ‘de volksmond’ al jaren wordt genoemd. De
aanpassingen in de derde druk werden door Klaas Woudt

verzorgd. Het argument daarbij was vooral dar het Zaans, of
wat daar nu nog, van rest, sinds 1896 ingrijpend veranderde.
Wie de presentatie van de derde druk van ‘Bockenoogen’ wil
bijwonen, wordt aanbevolen de Zaanse dag- en weekbladpers

in de gaten te houden.

Eindredactie Zaans Erfgoed
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Omslag bladmuziek van her lied waarmee Witre het meest worde vereenzelvigd.

Dirk Witre (1885-1932).

De moloed van Zaandamnmer Dik Witte
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ndam telde in het verleden tientallen meisjes (en toen de tijd was voortgeschreden: dames op leeftijd) die zwoeren: ‘Het gaat over
mij. Zij zouden het eerste meisje van de zangvereniging’ zijn geweest aan wie een liedje werdgewijd dat behoorlijk populair werd — eerst
in Zaandam en later in heel Nederland. De maker ervan, de Zaandammer Dirk Witte, staat nu te boek als degene die het schrijven van
cabaretliedjes tot een vak apart maakte en er in belangrijke mate aan bijdroeg dat het Nederlandse cabaret ‘kleinkunst’ werd.
Toen Dirk Hermanus Witte in 1885
in Zaandam werd geboren bestond
er nog geen cabaret in Nederland.
WE in Frankrijk, waar in het Parijse

Montmartre kunstenaars samenkwamen in de kroegen (cabarets) en
in een sfeer van rederijkerskamers
elkaarin spontaneliederen op de hak
namen. Sommigen staken er kwalitacief bovenuit, en werden langzamerhand ‘cabaretiers’ meteenflink
vast repertoire. Aristide Bruant is van
hen nog altijd bekend, nier in de

laatste plaats dankzij de affiches die
Henn de Toulouse Laurrec voor en
van hem maakte.
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NEDERLANDS CABARET

In 1895 klonken in een café aan de
Amsterdamse Quellijnstraat opeens

enige van Bruants liederen. Het
publiek ‘brak de zaalaf”. De ‘artiest’,
de toen 27-jarige Eduard Jacobs,

kreeg onmiddellijk een contract aangeboden: een rijksdaalder per avond
en de helft van de opbrengst van de
collecte onder de bezoekers. Zo werd
het Nederlandse cabaret geboren.
Dat was bij puur toeval. Jacobs, die

in Monumartre pianist was geweest
en daar bevriend raakte mer Bruanr,
was die avond in augustus 1895 een
gewone kroegbezoeker. Toen bleek

dar de vaste pianist ziek was, dacht
hij: ‘Kom’. Her eigen repertoire dat
Jacobs nadien opbouwde was sterk
door Bruant geïnspireerd: rauwsocialistisch en een aanval op her
burgermansfarsoen van die dagen.
De tweede grote Nederlandse caba-

rerier, Koos Speenhoff, werdeenstuk

populairder dan Jacobs. Zijn liedjes
werden gezongen op straat en in
gegoede kringen. Bijvoorbeeld over
Klein Jantje, een havelaos ventje, dat
op school werd geplaagd omdat
er een scheur in zijn broek zat.
Zijn moeder maakte hem een
nieuwe broek uic haar enige jurk.

Nu konden ze Jantje niet plagen, nu

waren zijn billen niet bloot, maar nog
voor hij zijn broekie kon dragen, ging
moeder van narigheid dood. En als
uitsmijter: De dag dat menhaarging
begraven, hadJantje z'n broekiejuist
an. Als derde grondvester van de
Nederlandse cabarereradiciesraacdan
Jean-Louis Pisuisse bekend, mer wie
Dirk Wite innig zou gaan samenwerken.
ONTSPANNINGSVERENIGING

Toen Dirk Witte opgroeide, stond
het cabaret in Nederland nog in de
kinderschoenen. Of Diek daar weer
van had toen hij in 1901, zestien jaar
oud, voor het eerst mer een liedje
naar buiten trad, valt te betwijfelen.
Samenzang speelde in die tijden in
hert sociale leven een grote rol. Het
liedje waarmee Dirk debuteerde
schreef hij voor een feestavond van

de Zaandamse ontspanningsvereni-

Eduard Jacobs (1868-1914).

ging voor jongelieden Willem van

MN EERST T

Met M'n Eerste brak Dirk Witte door als liedschrijver. Her bestaat uit drie lange coupletten met
refrein. Na het eerste daarvan (hierna afgedrukt)
beschrijft de ik-persoon hoe hij na zijn eerste meisje
van de zangvereniging talrijke andere meisjes leerde
kennen, maar dan toch altijd weer moest denken aan

zijn eerste, en hoe dar zelfs het geval zou zijn als hij
ooit in de kerk voor het altaar zou staan om te
trouwen. Her begin van het lied:
Toen & eenjongen was van amper achttien jaar,

Was & natuurlijk altijd voor een pretje klaar,
En het spreekt vanzelf; ik ging

Ook naar de zangvereniging,
Want daar benje heelgezellig bij elkaar.
En ik zong daar met het meeste vuur tenor,
Oflaat k liever zeggen daarvoorging het door,
Maar de hoofdzaak was dat niet,
Want zelfs onder het schoonste lied,
Keek ik altijd naar een meisje uit het koor.
En ik kwam toen in haar gunst,
Als een broeder in de kunst,
Maartoen m'n stem het niet meer dee,
Kreeg ik heelgauw m'n congé.

Toch denk ik altijd nog met liefde aan m'n eerste,

M'n eerste meisje van de zangvereniging,
M'n allerliefste klein sopraantje,
Waar & mee wandelde in het maantge,
Maar die niet meer aan me denkt nu & niet meer zing.

Zuylen. Het was een spotlied op de
eerste Zaanse autobus, dar enige tijd
veelvuldig op straar werd gezongen:
Onze nieuwe autobus, dat is me wat.
Die rijdt je voor een dubbeltje naar
+ Mallegat. Die stinkt niet en die
hobbelt niet, die blijft ook nimmer
staan. Ja, onze nieuwe autobus, is de
glorie van de Zaan. Een jaar later
schreef hij Mh eerste, waarmee hij
later landelijk doorbrak. De eerste
regel ervan mag dan luiden: Joen
ik eenjongeling was van amper achttien jaar, maar Witre was zeventien
toen hij her schreef (zie her kader).
DIRKS JONGE JAREN

Dirk Witte groeideopin een progrcs-

sief en cultureel georiënteerd gezin.

Zijn beide ouders werkten in het

onderwijs; zijn moeder was als een

van de eerste onderwijzeressen in

Nederland niet onomstreden -— in

haar eerste standplaats (Hoofddorp)
was zij nog aangeduid als 'schoolmaîtresse’. Toen Dirk vier was gaf
zijn vader hem een fluitje onder de

woorden:‘Hier jongen,als je er een
liedje op kunt spelen krijgje 2'/2 cent
van me’, of iets van die strekking.
Dirk bleek calene tc hebben; binnen

de kortste keren verdiende hij
een kwartje per dag. Zijn ouders
besloten daarom een piano aan te
schaffen en hem op leste doen, maar
dar laatste werd geen succes. Dirk
had een absoluut gehoor en kon
wat hij hoorde direct naspelen; de
trage lessen verveelden hem en
werden al snel beëindigd. Maar de
piano bleef in huis en Dirk bleef
erop spelen; toen hij wat ouder
was ging hij huiskamer-optredens
organiseren. Een van zijndrie zussen
zei daarover later: ‘Hij heeft in ons
gezin veel gezelligheid gebracht. Met
goeie vrienden werd er gemusiceerd
en gezongen.”
TEAN-LOUIS PISUISSI

In kleine kring stond Witte dus
bekend als een goedeliedjesschrijver
en in Zaandam werden enkele van
zijn liedjes ‘wereldberoemd’, maar
daar leek her bij te blijven. Na zijn
schooltijd was hij, veertien jaar oud,

in Zaandam gaan werken op kantoor

bijde houthandel William Pont. Het
Nederlandse cabaret was inmiddels
volop in beweging, vooral door de
impulsen van Jean-Louis Pisuisse.
Van kroegvermaak werd het cen
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Jean-bauis Prsuusse (rechts) en Max Blokzijl

als seraatmuzikanten. Mer laasstgenoemde
liep her slecht af; na de Tweede Wereldoorlog,
werd hij ter dood veroordeeld vooe zijn rol in
de propaganda van de Duirsers en de NSB,

Jean-Leurs Pisuisse met Zweedse luit.

ingeslagen. Zo is de toestand helemaal voor me veranderd. Van een
onbekende dilertant ben ik een
man geworden wienslevensliederen
bekend zijn.’

journalist van het Handelsblad, met

een collega als straatmuzikantrenduo
door Nederland was getrokken om
daar in de kranr verslag van te doen.
Al snel daarna vierde hij triomfen
als podiumartiest, waarbij zijn
intellectuele charisma een grote rol
speelde. In 1914 trok Dirk Witte de
stoute schoenen aan en benaderde hij
Pisuisse na een van diens voorstel-

lingen. Zoals Witte in 1927 in een
interview vertelde: 'Pisuisse ontving

me in de stemkamer, halfuiegekleed,
en na me aangehoord te hebben,
verzekerde hij me dat hij geen
uurtje vrij meer had. Ik drong aan en
her slot was dat hij toch mee naar t

podium ging om enkele liedjes aan
te horen, Vreemd deed me alles aan,
maar ik zag het gezicht van Pisuisse
glunderen en toen ik opstond
verzocht hij me een avond bij hem

thuis te komen. Vanaf dar ogenblik

zijn we beste vrienden geworden

en heeft hij veel van mijn liedjes
gecreëerd, die doorzijn toedoen zijn
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GEEN WOORD FRANS

Enige dagen ná huneerste ontmoc-

ting nam Pisuisse om te beginnen
‘'M'neerste’in zijn repertoire op. Het
werd een doorslaand succes. Een

recensent schreef: … woorden en
muziek van Dirk Witre, Zaandam.
Een naam waar geen woord Frans bij
is, Toen ik Pisuisse M'n Eerste had
horen voordragen dachtik daar heh
je t nu precies. Hét Hollandse
kunstkroegliedje, zoals ik dar heb
gewenst. Het is Hollandse humor,
boers gebarend, maar met verrassende flikkeringen van olijkheid. Er
komt iets heel innerlijks in u naar
buiten dat u zelf verrassen zal: het
Hollander-schap.Toen ‘M'n Eerste’
eenmaal een ‘hit was, meldde zich

ook de stoet Zaanse meisjes, van wie

elk beweerde de aanbeden hoofdpersoon te zijn. Maar waarschijnlijk
was her een fantasierekst; zijn grote
jeugdliefde kende hij niet van
her koor, maar had hij op de

kermis ontmoet. In 1965 trad zij

— de Zaandamse Gonny Happe —
naar buiten en vertelde ze her
Zaanse dagblad De Typhoon hoe
hun verkering na anderhalf jaar
afliep: “Ik wandelde in de Westzijde.
Hij kwam me achterop fietsen en
maakte het zo uic. Ik denk dat het
door her standsverschil kwam. Mijn
vader had een smederij. zijn vader
was hoofd van een school." Toen zij
dat vertelde was Dirk Witre al
dertig jaar dood — hij kon het dus
bevestigen noch ontkennen. Feir
is wél dat ‘niet mogen trouwen
vanwege standsverschil’ een regelmag terugkerend thema ín zijn
liedjes was. In her destijds befaamde
‘Mens durf te leven!’ bijvoorbeeld:
Met die mag je omgaan maar die is

te min, en die moet je trouwen al
heb je geen zin. Of in ‘Het land
van Noord-Scharwou': Jouw vader

is een deftig man, heel groot en
rijk en dik, die vindt dat jij niet
trouwen kan met iemand zoals ik.
“En in Nocturne: Hij praatte veel
van
_standsverschil, van drang
z

kunstvorm. Pisuisse streefde dat ook
na; hij declameerde bijvoorbeeld
Mulraculi's Gebed van een onwetende
op her toneel. Hij had gekozen voor
het vak van cabaretier nadat hij, als

van vaders zij, en dat er wel

een ander kwam, die beter was
dan hij.”

Beeld van de mobilisatie van de erste Wereldoorlog,
E met rechts ziekendrager
6 Dirk Witte

MORULESATH

De samenwerking tussen Jean-Louis
Pisuisse en Dirk Witre werd al snel
onderbroken door de Eerste Wereld-

oorlog. Witre werd gedurende de

mobilisaciejaren ziekendragerbij het
Rode Kruis in Eindhoven, terwijl

Pisuisse zijn oude vak van journalist
weer oppakte en als oorlogscorrespondent naar België «rok, Witre

schreef in deze dagen soldarenliedjes, waarvan Pisuisse er later
enkele mateloos populair maakte.
Daaronder was ‘De Peren’, dat Witre
zélf in 1915 als eerste had uiegevoerd

tijdens een voorstelling van onder de

wapenen geroepen amateurs. Niet

iedereen waardeerde zijn schepping;
‘Het wijnglas, Dirk Wittes commentaar op de Eerste Wereldoortog, bestaat uit drie
coupletten en kan bijna negentig jaar later als ‘indringend’ worden ervaren. De muziek van

er werdzelfs schande van gesproken.

het eerste deel van ieder couplet is zwaar; de rekst beschrijft in de eerste wee coupletten de
inhoud van de avondkranten: 5 Avonds lezen w' in de kranten hoe het ging die dag aan het
front, zoveel honderd weergevallen, zoveel duizend weer gewond, zoveel kind ren zonder vader,
zoveel moeders zonder kind, en we vragen wanneer eens toch dat gemoord een einde vindt. Het
eweede deel van her coupler (over de ochtendbladen} heeft een vrolijke melodie, en geeft het

liedje daarmee een extra wrange lading. De hierna vermeldde Lloyd George was de

een kolonel: ‘Ik kan nier begrijpen
hoe her mogelijk is dat men meent
door deze soldarenliedjes van Dirk
Witte onze militairen op te bouwen,
en hoe er één chef zal worden
gevonden die het mer de zedelijke

premier van Engeland: Maar des morgens, welk een vreugde, lezen w' inhet ochtendblad, dat

opvoeding van de soldaten nauw

er een banket geweest is in de een of andere stad, waar Lloyd George heeft gedronken op het

neemt, die zal goedkeuren dat
dergelijke liederen worden voor-

welzijn van zijn land, waarde oorlog werdgewonnen met het wijnglas in de hand. Endan komt
het derde couplet, met een andere tekstopbouw. Maar muzikaal verandert erniets. Eerst craag,
en zwaar:

Elke dag brengt nieuwellende, nieuwe armoe, nieuwe rosa,

Daags na de eerste uitvoering schreef

gedragen. Als men verneemt dat de
inhoud van “De Peren” vermeldt dat

een meisje, Jopie geheten, zich geeft

Elke dag krijgt ons vertrouwenin de mensen weer een kauw,

aan luitenancs, sergeanten, ziekendragers enz, dan walgt elk mens die

Welke afgezant des duivels deze wereld toch bestuurt?
En dan in tempo en frivool:
Ernstig gaan de diplomaten naar hun feestmaal en banket.
Satan heeft aan t hoofd der tafel zich als schenker neergezet,
En hij vult daar met een grijnslach, telkenmale tot de rand,

het wel meent mer her zedelijk peil

Angstig vragen we hoelang nog deze oorlogswaanzin duurt,

Met het rode bloed der volken, het willie wijnglas in hun hand.

van het mensdom.’ De Jopie in het

lied verkoopt als marketentster
peren aan de soldaten, en gaf hun

ook haar liefde als haar peren,
Maartoen vertrokken de soldaten en

Jopie had verdriet, met één hadze nog
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wattepraten, met wiedat wistzij niet.

Ze zag de toekomst donker dreigen,
daarfloot, daargingde trein. Ze over-

legde bij haar eigen, wie ofhet toch
kon zijn. (…) Ze stond nog lang te
prakkizeren aan het einde van het
perron, maar ze zat met de gebakken

WAAROM
PISUISSE

PISUISSE

peren van het hele bataljon. Ruim

een jaar later schreef hij, inmiddels
weer direct voor Pisuisse ‘Hert wijn-

glas’, waarin hij zijn gevoelens over

de oorlog weergaf; het klinkt nog
akelig actueel (zie blz. 17).

MEMEN TO VIVERE

VERMOORD

7

En alsje straks anders wilt, kunje niet meer,
Mens durfte leven.

Vraag niet elke dag vanje korte bestaan:
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan,

En roepen 'Òfoei’alsje even blijft staan,
Ze kiezenje toekomst, ze kiezenje werk,
Ze zoeken een kroeg voorje uit en een kerk,
En watje aan d'armen moet geven.

Mens is dat leven?

De mensen ze schrijven je leefregels voor,

Zegevenje raad en ze roepen in koor:
Zo moetje leven,
Met die magje omgaan, maar die is te min,
Met die moetje trouwen al hebjegeen zin,
En daar moetje wonen, dat eistjefatsoen,

Enje wordtgenegeerd alsje t anders zou doen,

Als hadje iets ernstigs misdreven,

Mens ís datleven?

Het leven is heerlijk, het leven is mooi,
Maarvlieg uit in de lucht en kruip niet in een koor,
Mens durfte leven.

Je kop in de hoogte, je neus in de wind.
En lap aanje laars hoe een ander dat vindt.
Hou een hart vol van warmte en van liefd” in je borst,
Maar wees opje vierkante meter een vorst!
Warje zoekt kan geen anderjegeven!
Mens durfte leven!
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DE MOORD
OP MET ECHTPAAR

Hoe doet er mijn neefen hoe doet er mijn vrind,
En wie weet hoe ofdat nu mijn buurman weer vindt,
En wat heeft hetfatsoen voorgeschreven?
Mens durfte leven.
De mensen bepalen de kleur vanje das,
De vorm van je hoed en de snit vanjejas,
En van leven.
Ze wijzen de paadjes waarlangsje moet gaan,

WAAROM IS HIJ
VERMOORD

mmm vem tt

MENS DURF TE LEVEN!

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer,

HET
DRAMA

Sn

PISUIS

Over de dood van Pisuisse verschenen verscheidene vlugschriften,
waarin de verschillende auteurs ervanelkaars theorieën fel bekampten.
VEELSCHRIJVER

Na de mobilisatie, terug in Zaandam, nam Dirk Wirre ontslag

bij William Pont, waar hij was
opgeklommen tot ‘buitenlands
correspondent’. Hij was korte tijd

beroepsardiest bij het gezelschap van

Pisuisse, maar ging toen werken bij
de HollandscheZuid-Amerikaansche
Handelsmaarschappij, waarvan hij
nadien directeur werd; later was hij
directeur van de Nederlandsche
Mijnhouthandel. Hij trouwde met
de Bussumse Doralise Looman en na
verloop van tijd verhuisde het gezin
(met een zoon en dochter) naar haar
geboorteplaats. Hij bleef liedjes
maken, en her lijkt of hij zich daarbij mede liet inspireren door de
persoon Pisuisse —na diens dood zou
hij als teksesdichter-componist in

ieder geval nog maar zelden zijn

niveau van deze jaren haten. Hij was
een véélschrijver en van allerlei
markten thuis. Verstild en teder
zoals in hee al genoemde ‘Nocturne’,
waarin een meisje vertelt hoe haar

vriend het in het donker van de
nacht aan een sloorrand uitmaakee:

Ik kon hem niet veel zeggen aan

het kantje van de sloor. De sranen

kropen in mijn keel, mijn lippen
waren dood. Hij praatte veel van

standsverschil, van drang van vaders
zij, en dat er wel een ander kwam die
beter was dan hij. En ik lachte o zo
zacht, in de nacht, in de nacht. Of

‘boers’ en metpret, zoals in ‘Het land

van Noord-Scharwou', waarin een

jongen zijn passie voorzijnliefje uit

dat dorp beschrijft: EenAmsterdamse
meisjeszoen is zacht en delicaat, die

denkensteedsom d'rfatsoen en ofzoiets
wel staat. Maar als ik met jou te

Jean-Louss Pisuisse, vereeuwigd door Piet van der Hem

Omslagtekening bladmuziek door Jan Sluyrers

in de srijl van affiches van Aristide Bruanr.

vrijen zit, dan kost me dat haast een
valsgebit. Datisdeware vrijstersrrouws,
5 lands wijs 5 lands eer van NoordScharwou; dat is de ware vrijsterstrouw in tlandvan Noord-Scharwou.
En soms ook strijdbaar en kwetsbaar
tegelijk zoals ‘Mementovivere, mens
durfte leven!’, hee lied waarmee Dirk

Witte het meest wordt vereenzelvigd
(zie het kader op bladzij 18).
SLOTAKKOORD

Pisuisse overleed in 1927; zijn dood
was spraakmakend. Hij was met zijn
vrouw op weg naar de zaal aan het
Rembrandtplein waar zijn ensemble
die avond moest optreden. Bij her
standbeeld van Rembrande werden
zij opgewacht door een jonge zanger
uit hun gezelschap, die enige tijd

beste was ervan af. Zijn dood
volgde in 1932 en had evenmin een
natuurlijke oorzaak. 's Avonds, op

weg met de auto van een Amsterdamseartiestencafé naar zijn villa in
Bussum, reed hij bij Buicenvelder

her water in en hij verdronk. Vooral

de nasleep van zijn overlijden werd
spraakmakend. De verzekeringsmaatschappij weigerde zijn levensverzekering uit re keren, vanwege het
vermoeden dat er drank in het spel
was geweest, al getuigden vrienden

die hem die fatale avond gezelschap
hadden gehouden onder ede van
her tegendeel. Tenstorte werd zijn

lichaam opgegraven voor een twee-

de lijkschouwing en werd de verzekeringsmaarschappij tot uitkering
gedwongen. Her werk dat Jean-Louis
Pisuisse en Dirk Witre nalieten

werd kort vóór en ná de Tweede
Wereldoorlog van grote invloed op
de nieuwe bloeiperiode die toen voor
de Nederlandse kleinkunst aanbrak.

In die zin leven zij tot op heden voort.

Omslagrekening bladmuziek

Omdagrekening bladmuziek

daor Martin Pearl,

door J.N, Buning,

DeVrouwen verthans.

de minnaar van de vrouw van
Pisuisse was, maarjuist zijn congé had
gekregen. Daar stond hij met een

revolver. Vijf keer schoot hij op
Pisuisse en diens vrouw; de zesde

kogel bewaarde hij voor zichzelf,
Drie doden, krantenpagina's vol,
een abrupt einde aan deeerste bloeiperiode van her Nederlandse cabaret.

Dirk Witte schreef nadien onder

meer voor Louis Davids, maar het
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Havenhuurt, Provincialeweg Zaandam. (GAZ)

Zaanse Volkstuinen //)

_

LANDJES

DE

IN

door Tet Hiel

Úkjaar worden er open dagen op volkstuincomplexen in de Zaanstreekgehouden. Familieleden en anderegeïnteresseerden kunnen dan
komen kijken hoe de tuinen erbij staan. Meestalzijn er kleine rommelmarkten; er worden vruchten, groente- en bloemenplantjes en ook
lootjes verkocht om de kas te spekken. Hoe zijn deze volkstuincomplexen ontstaan?
In de zeventiende eeuw waren er in
Nederland buiten de muren van de
steden al zogenoemde ‘coelgaerden’,
koolruinen, waar stedelingen uien,

kolen, wortelen, rapen en knollen
verbouwden. Toen erin de achttiende

en negentiende eeuw veel armoede
was, begonnen armvoogden en diakenen tuingrond te verhuren. Aan
het einde van de negentiende eeuw
konden in weldadigheidstuinen

kosteloos aardappelen en groenten

worden geteeld. Vooral de Maatschappij cot Nurvan 't Algemeen, die
ook in de Zaanstreek heel actiefwas,

hield zich bezig met preventieve

armenzorg,doorde ontwikkeling van
her volk te stimuleren. De secretaris
J. Bruinwold Riedel schreef in 1896

het werkje ‘Tuingrondverhuring
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aan kleine luiden.’ Omstreeks 1900
ontstonden er ook volkstuinen
langs spoorbanen, waar de wisselen seinwachters hun soms lange
wachttijden benucten door in hun
tuintjes te werken,

In 1874 werd te Assendelft de

Coöperatieve Vereniging ‘Eendracht

maakt macht’ opgericht om door
inkopen in het groot de prijzen voor
de arbeiders lager te maken. In 1899

ging deze vereniging er iets nieuws

bij doen. Ze kocht namelijk een

stuk land aan, De Smijt genaamd,

dat geschikt was voor tuinbouw.
Het werd verhuurd aan twintig
personen. Die initiatief werd zo'n

succes dat de vereniging in 1900

een tweede akker aankocht, de
Ganzeven, om deze eveneens in te

richten voor volkstuintjes. Na 1908

werd nog meer grond aangekocht, de

Kroonmeel, de Boogveeg en de
Grote Ven, maar na een aantal jaren
werd er ook weer vérkocht. Uit
deze tuinbouw ontstonden later de
aanzienlijke tuinbouwbedrijven in
de Zuid van Assendelft. Oók te

Assendelft kocht de Coöperatieve

Tuinbouwvereniging Werkmanskracht te Assendelft in 1904 De
Hazeven aan, beschikbaar gesteld
door Pastoor Schlüter. Deze vereniging bestaat dit jaar honderd jaar
en bezie dan ook een van de oudste
complexen in de Zaanstreek (thans

met honderdveertig leden en vier

complexen).

Volkstuinen Nur en Genoegen, Havenbuurt Zaandam. (GAZ)
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) heerste er in Neder-

land een enorme schaarste aan
voedsel. Ons land was weliswaar
neutraal, maardeze neutraliteit bleek
niet in staat de inwoners te vrijwaren
voor voedselgebrek. De geallieerde
blokkade van Duitsland en de Duitse
duikbootoorlogbrachten onsland in
groteeconomische moeilijkheden en
de voedseltekorten moesten worden
opgevangen door een distributiestelsel, dat echter onvoldoende
werkte. Op de bon waren onder
andere brood, boter, melk, eieren
zelfs, en ook aardappelen en groenten. Het was dan ook niet vreemd

dat men in de eigen tuintjes zoveel

mogelijk eetbare zaken begon te
telen. Aardappelen waren zó schaars
dat er in de winter van 1916 nog één
wagon voor Zaandam beschikbaar
was, maar als er vorst kwam zat

Zaandam zonderaardappels, en dat
gebeurde ook werkelijk. Ook de
watersnood van 1916 in NoordHolland, leidde tor voedseltekorten.
Op 16 januari 1917 schreef de
Zaanlandse Courant: "War eer het
volk 's winters? Bonen, erwten,

aardappelen,rijst. Zijnzeer nu? Nee!"
In dezelfde krant verscheen op 21
februari 1917 een bericht van de
Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel. Deze ‘bekend met de
gunstúge resultaten verkregen door
een werkgever, die, overtuigd van de
noodzakelijkheid om bij te dragen
vor de vermindering van de bezwaren der levensmiddelenvoorziening,
aan zijn personeel tegen een geringe
vergoeding kleine perceeltjes cuingrond ter beschikking heeft gegeven,
nodigt alle eigenaren van gronden en
in t bijzonder werkgevers uit tot het

beschikbaar stellen van tuingrond

aan hun personeel teneindedaardoor
de zorg voor de levensmiddelen te
helpen verlichten.’ Onder dit bericht
werd nogecn anderbericht geplaast:
“Tuinen voor arbeiders.” In verband
met de aansporing van de Minister
van Landbouw werd de aandacht
gevestigd op de onlangs door her
gemeentebestuur van Wormer genomen maatregel. Deze gemeente gaf
namelijk tegen een ‘billijke huurprijs’
aan meerdan honderd arbeiders, die
daartoe een vereniging hadden opgericht, tuingrond uic. Vier hectare
was al van grasland tot bouwland

omgezet en dir voorbeeld diende
zeker door andere gemeenten te
worden nagevolgd. In maart 1917
kondigde de krant aan dat B. en W.
van Zaandam terreinen bijde Nieuwe

Zeehaven, de Belgischestraat en her
Smidspad aan de Oostzijde gingen
verhuren.

RSCULLESLUM NT ILA AI
De kranten stonden vol met tuinen.
Zo was er ook cen oproep van de
Vereniging tot Plaarsclijk Nut tor
het gratis beschikbaar stellen van

tuingronden ‘om in de nood der
tijden enigszins te voorzien’ en in

dezelfde editie lier de kranr weren
met genoegen te kunnen vermelden
dar een overbekende firma reeds een
voorbeeld gaf, namelijk de Firma
Verkade & Co. Deze stelde een
terrein (achter de Ooievaarstraat,
tussen de Vaart en de spoordijk)
beschikbaar voor cachtig tor negentig,

tuintjes voor haar personeel. De

zaak werd goed aangepakt; niemand

minder dan de heer Nobel, Rijkstuinbouwleraar te Hoorn was de
voorlichter. Verkade toondeeen open

oog te hebben voorde belangen van
haar werknemers.
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Onder de kop: ‘Belangrijk bericht’

werd op 24 maart 1917 een boekje

overtuinieren onder de aandacht van
delezers gebracht, getiteld “Iedereen
tuinier in oorlogstijd: Practische

handleiding om op eenvoudige wijze
groente en aardappelen tetelen.” Het
werd geschreven door B. Boon, de

prijs bedroeg in geïllustreerde omslag

twintig cent en het boekje kon in de
n
loop van die week erop ve
worden bij het bureau van de
Zaanlandsche Courant. Op 4 april

werd er nog een grote advertentie

geplaatst om het boekje opnieuw aan
te prijzen. Erwerd nu bij vermeld dat
de heer Boon redacteur was van
‘Onze Tuinen’. Het onderwerp trok

ook grappenmakers aan, aldus een
bericht begin april van datzelfdejaar.

‘Hoe waakzaam de menschen ook
zijn om er toch vooral op 1 April
niet in te lopen, lukt het toch

sommige grappenmakers hun doel
te bereiken.” Op 31 maart werd een

aantal werklieden van een grote
firma uitgenodigd om de volgende

dag, naar de Haven te komen, daar

zouden ze worden onderricht in de
kunst van het tuinieren. Velen gingen
zondagmorgen opstap richting zeehaven. Toen er na lang, wachten wel

steeds meerslachtoffers kwamen op-

dagen maargeen tuinbouwleraar, begreep men tezijn beetgenomen. Het
slot van het bericht: ‘Men zoekt
ijverig naar de schuldige.”

beschikken met het oog op de grote

belangen van de groentetelers. Wél
werd er nieuwe grond verhuurd voor
tuinen, in april aan de Oostzijde en
in augustus opnieuw tussen de haven
en de staatsspoorweg en ook ten
westen van de spoorlijn, en eveneens
opnieuw aan de Belgischestraaten de
Smidstraat, maar nu voor de tijd van
zes jaar. Op 5 september 1917 werd

er een vereniging opgericht, die eerst
Tuinbouwvereniging ‘Volkstuinen’
heette en kort daarop Vereniging van

Volkstuinen VVZ werd genoemd.

DE JORDAAN

Over de werkelijke toestand viel

weinig te lachen. Het voedseltekort
werd zo precair dat dit in de loop van

1917 tor allerlei oproeren leidde,

zoals bijvoorbeeld het aardappeloproer in de Jordaan te Amsterdam,
waar doden en gewonden vielen. In
de Zaanstreek kwam het gelukkig
niet zover, maar de nijpende situatie
blijkt wel uit het besluit van B. en W.
van Zaandam naar aanleiding van
een verzoekvan de voerbalvereniging
Blauw Geel om gebruik te mogen
maken van de voor tuinbouw verhuurde grond bij de nieuwe
Zeehaven als sportterrein. B en W

besloten afwijzend op dit verzoek te
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gulden per persoon) garant. Inclusief
dekosten voor sintelsen hout (fl. 104)
kwam her toraal op fl. 556,46; dat
werd door de heer Honig betaald.
Er bleven nog enige tuinen open;
belangstellenden konden zich opgeven bij de heer Groen.In de stempel-

lokalen was dit meer dan bekend. In

Het bestuur van deze vereniging

Koog werd in 1937 het terrein naast
de molen Het Pink door de Firma

tot het gemeentebestuur richten.

werklozen en een jaar later werd de
Tuinvereniging Zaandijk opgericht.

kon nu de gezamenlijke belangen
van de tuinders behartigen en zich
(Koninklijk

goedgekeurd

KB

28 april 1919). In 1918 vroeg de

NV Stoomgortpellerij voorheen

J. Zwaardemakertuingrond te huur.
Werknemer J. Spreeuw schreef in
zijn herinneringen bij het beëindigen
van zijn veertigjarige werkkring
bij Zwaardemaker: ‘Als een merkwaardigheid valt nog te vermelden
dat tot het exploiteren van het
gekochte land voor een nieuwe
fabriek het verbouwen van kool,

pronk- en stoksnijbonen behoorde.
Ook werd de kool door ons ingemaakt tor heerlijke zuurkool naar
Mainzerrecept en wel in grote kuipen
van de Sophia (stoommachine van
Stork) staande in de Silo.’
AANGENAMER GEVOEL

AARDAPPELOPROER IN

‘Devereniging wil de mensen niet als

werkelozen zien maar ze tussen de
leden plaacsen, dat is een aangenamergevoel.’ Het fonds stond voor
vier jaar voor de contributie (fl. 1,20
per persoon perjaar) en de pacht (vier

Na de Eerste Wereldoorlog volgde
een economische opgang, gevolgd
door een terugval in vooral de jaren
dertig, Het aantal tuinen en leden
steeg weer. In 1935 kwamen er
onder andere in Zaandijk en

Zaandam ‘werkelozentuinen’. Grote

animator hiervoor was de voorzitter
van het werkelozenfonds (in de
notulen steeds ‘fonst’ genoemd), de

heer Honig uit Koog. Honderd
mensen kregen gratis een stukje
grond te bewerken aan de Veeringstraat, inclusief zaad en mest. Op
16 januari 1936 kon er mer het
spitten worden begonnen. Hert zag
er naar uit dar de tuinen in 1937 al
weer moesten verdwijnen, daarom
vroeg Honig tuinen bij de VVZ.

Honig ter beschikking gesteld aan

VERPLICHT

Rond die tijd waren er heel wat
complexen mert volkstuinen in de
Zaanstreek te vinden. In 1928 werd
het Algemeen Verbond van Volks-

tuinverenigingen in Nederland
opgericht met het doel een bijdrage
te leveren aan een betere maat-

schappij. Het bestuur hiervan deed
verschillende pogingen om de VVZ
lid te maken van dievereniging, maar
de leden wezen het lidmaatschap af.

De situatie veranderdein 1941, oen

degene, die in de notulen ‘de Commissaris van de niet-economische
zaken te Den Haag werd genoemd,

verordonneerde dat alleverenigingen

zich bij de bond moesten aansluiten,
anders kregen ze geen pootaardappelen, mest en zaden meeren ook
geen ‘vrijheid van handeling’, oftewel
men mocht niet meer vergaderen.
Zoals men al vreesde was de contributic vrij hoog en ieder lid kreeg,
maximaal driehonderd vierkante
meter grond, terwijl in de oude
situatie er leden waren met vierhonderd vierkante meter. Die extra
meters waren dan hard nodig voor
de aanvulling van het voedselpakket
voor het grote gezin. Het Nutsdepartement met 75 tuinen en
hypotheekhouder, had geen zin
zich bij de bond aan te sluiten; de
tuinen werden aan de vereniging
overgedragen. Deze moest toch
opdraaien voor de contributie, tegen

/
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Volkstuinen Poelenburg (foro: S.F, Meinema).

de afspraak in. Uiteindelijk nam Het
Nur dan toch de kosten op zich, om
te voorkomen dat het op de armlastige tuinders werd afgewenteld.
Na een vergadering waarop Jan
Vroegop als voorzitter van het
AVVN sprak, werd medegedeeld dat
men (noodgedwongen) lid van de

bond werd. Na de oorlog wilde men

het lidmaatschap weer afzeggen,

maar nastemming ging, die niet door.
Bij navraag blijkt dat Nut en
Genoegen nu nog steeds lid is.
Op de tuinen van VVZ tuinierden
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
werknemers van Pieter Schoen &
Zoon NV enAlbert Heijn. Er waren
meer bedrijven met tuinen, waar-

onder Bruynzeel en De Linoleum-

fabriek te Krommenie. Maar niet
alles liep voorspoedig. In 1942
moesten er wachtdiensten ingesteld
worden; in deze slechte tijd lag
diefstal van de producten voor de
hand. Op 8 april 1944 vielen er
brisantbommen op de hoek Hogendijk/Houthavenkade. De openbare
ULO-school en slagerij Husslage

werden getroffen en op het Eiland

was er ook schade. Een bom had
cen gat geslagen in de tuinen en

schuurtjes, kasjes en vruchtbomen
waren gesneuveld. Men is jaren

bezig geweest om schadevergoeding,
te krijgen. In 1950 werd deze claim

afgewezen. De schade van de bomaanslagen inundaticà fl. 191,20 werd

uiteindelijk in 1951 door de Firma
Duyvis betaald. De tuinen aan hect
Noordzeekanaal moesten tijdens de
oorlog ook worden ingeleverd, naar
verluidt aan de Wehrmacht, maar

dat bleek achteraf onwaar te zijn.
Opgehelderd is deze onteigening
nooit. Na de oorlog liep het aantal
leden eerst terug, Er was een zekere
lusteloosheid in het tuinieren ofmen
had het te druk met de wederopbouw. Er was echter spoedig
herstel waar te nemen.
(Deel 2 van dit arúikel volgt in het
volgende nummer.)

TUINCOMPLEXEN IN ZAANSTAD:

Assendelft:
Krommenie:
Westzaan:

Wormerveer:
Zaandam:

Genietuinen,
Werkmanskracht;
Tuinlust,
Westdijk;
Volkstuinvereniging Westzaan;
Het Westen;
Jan Vroegop,
Nut en Genoegen,

Ons Ideaal,
Her Pink,

De Uitkijk,

Zaandijk:

Westzanerdijk,
Spoortuinen Kogerveld,
Zaanderhorn;
Tuinvereniging Zaandijk.
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Her Wilhelminapark bij de muziektent. De prille kastanjes laren zien dar
de foto voor deze prentbriefkaart kort na de opening werd gemaakt. (GAZ)

g,olhspark ent Wilhelminapark
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SCHAAL
doorJan Sreter Woudt

}r was malaisegeweest, cen tijdperk van meer dan een eeuw economische en sociale kommer. Maar inde tweede helft vande negentiende
eeuw kwamen er verbeteringen, ook in de Zaanstreek, al was die er laat bij. De socialistische beweging kreeg vaste voet aan de grond en
droeg sterk bij aan de (zelfverheffing van de arbeidersbevolking. Ook in het progressief-liberale kamp, dat in de Zaanstreek overheerste,
bloeide een idealistisch elan op. Naar voorbeeld van de grote steden werdenbijvoorbeeld ook hier op particulier initiatiefwandelparken
aangelegd: het Volkspark in Zaandamen het Wilhelminapark te Wormerveer.
Alles heeft zijn eigen maat. Zaandam
was in de negendende ecuw censtadje,
Wormerveer een dorp. De parken die
hierin de negentiende eeuw totstand
kwamenlaten zich door hun schaal op
het eerste gezicht nauwelijks vergelijken mert het Amsterdamse Vondel-

park, her bekendste park dat in deze
periode ontstond. Dat was in rudimenatre en nog kale vorm geopend

in 1865 dankzij een comité van 24

leden onder leiding en op iniatief
van C.P. van Eeghen, telg van een van
de oudste en meest vooraanstaande
ondernemersgeslachten van de hoofdstad. Naar diens voorbeeld liet de
Zaandamse houthandelaar C. Corver
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van Wessem bij gelegenheid van zijn

RAKKLINGVOR?

veerdigste huwelijksdag in 1889-'90
her Volkspark aanleggen; hij droeg het
na voltooiing over aan de gemeente.
In 1898 volgde de opening van het
Wilhelminapark van Wormerveer,

Volks- en Wilhelminapark mogenin
schaal van her Vondelpark verschillen,
maar bij de aanleg ervan werden

industrieel D. Laan, firmant van

gemaakt voor devrijere Engelse stijl

aangelegd op inidadef van de

Wessanen en Laan. Dit park werd,
evenals het Vondelpark, eigendom
van een vereniging. Deze is nog altijd
de eigenaar. Voor zover bekend is

het Wilhelminapark nog het enige
Nederlandse stadspark dat vereni-

gingsbezir is. Dankzij her goed geor-

dende verenigingsarchief is veel over
het verleden van dir park bekend.

dezelfde uitgangspunten gehanteerd.
In de made van vuin- en parkontwerpen had de Franse stijl plaats(zie ook bladzij 9). Die is zeker in het

Wilhelminapark (evenals het Volks-

park ontworpen door de Koger H.B.

Stephan) noggoedherkenbaardoorde
‘krakelingvorm’ van het padpacroon.
Andere karakteristieken veranderden.
De hoogtelijnen in de beplanting en
de zichtlijnen suggereerden een veel
grotere oppervlakte dan er was, maar

dm

Het Volkspark in 1904. Toen lag het ernog, perfect bij, maar ook hier
gaven de bodemklink en drainage later aanleiding tot zorg, (GAZ)

verdwenen toen destruiken en bomen
groeiden. Bij de oplevering van het
park betrof dat niet meer dan een
vijftiental soorten, door bijplanten
in dejaren daarna groeide dat aantal
tor boven de 125. Anderzijds werd
er ook gekapt; al in 1914 verdween
zo de helft van de lindes langs het
hoofdpad. Stephan had die bewust
te dicht opeen laren planten, opdat

de nog kleine bomen meteen bij de
opening van het park al voor een

zekere ‘volheid’ zouden zorgen.
LEVENENE, TOUGH 1

Dirk Laan tastte zelfdiep in de buidel
voor de aanleg van het Wilhelminapark. Hij had al voor dervigduizend
gulden een particuliere tuin aangekocht(die plaatselijk bekend stond
als ‘Het Bos van Doorn) en voorcen
goede toegankelijkheid daarvan aan

de Wandelweg gronden verworven,

en aan de Zaanweg, cwee pakhuizen
om te slopen. Toen Laan in oktober

1897 een groep welgestelde mede-

dorpelingen uiinodigde in de‘Nieuwe
Soos om met hem te spreken over
her park waarvan hij droomde, was
door zijn eigen giften en door ontvangen toezeggingen reeds 54.000

van de benodigde 64.000 gulden

we als rypisch eigentijds beschouwen

binnen. Om het gat te dichten
verwachtte hij slechts aanbiedingen
van minimaal duizend gulden.

ook vroeger voorkwamen. Neem

bijeen. De steun voor Dirk Laan was

pleidooi gehouden een stuk van her
park te omrasteren en voor de jeugd
te bestemmen — dat zou een cinde
maken aan de regelmatige schade
aan plantsoenen ‘en anderszins’ in
het dorp. Dat hek kwam er niet; het
paste niet in het ontwerp van tuinarchitect Stephan. Maar de grootste
zorg van de vereniging is al meer

Spoedig was het benodigde geld

al tijdens die eerste vergadering

duidelijk. Volgens ‘De Zaanstreek’
(een van de toenmalige kranten) werd
hij althans ‘met aandacht gevolgd en
bij heteindigen levendig toegejuicht’.
Tijdens de eerste bestuursvergadering,
van de vereniging werd het voorstel
aangenomen om deze én het park
naar prinses Wilhelmina te noemen;
de algemene ledenvergadering bekrachtigde deze keuze nadien. Een
week vóór de inauguratie van
Wilhelmina als koningin werd het

park op 30 augustusofficicusgeopend
mer kinderfeesten. Een veel groorser

festijn volgde cen halfjaar later, coen
de jonge koningin met koninginmoeder Emma Wormerveer bezocht
en ook het park aandeed; een kleine
maand later (14 mei 1898) volgde

tenslotte de officiële opening.
LUMMELPEAATS

Uit her archief van het Wilhelminapark blijkt dar allerlei ‘problemen’die

de zogenoemde ‘hangjongeren’. Al
in maarr 1898 werd tijdens cen

algemene ledenvergadering cen

dan een eeuw om het park in goede
staat te houden. Ook daaris er cen
overeenkomst met het Vondelpark:
door het zakken van de bodem

worde de grond ‘onnatuurlijk’
vochug. In de jaren 1991-'93 werd

het park, inclusief muziektent,
parkwachterswoning, hekwerken
enzovoort voor (nog in guldens)

vijf ron gerestaureerd. De gemeente
Zaanstad subsidieerde zestig procent
van her werk, de vereniging
Wilhelminapark bracht de rest op
— een prestatie van formaat. Maar
her blijft noodzakelijk steeds alert
te blijven en tijdig in te grijpen
indien noodzakelijk.
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Gezicht op het Wormer- en Jisperveld. Op de voorgrond de Zaan, rechts het Zwer uidopend naar de hoekbij het Molenpad. (Foco: E. Zijp)
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door Gorrie van « I/
\ Y, een van de mooiste plekjes van de Zaanstreek, in de uiterste oosthoek van het Zwet aan het Molenpad in Jisp, ligt de monumentale
boerderij van defamilie Praag. Toeristen en Zaankanters kunnen hier roeibootjes huren en zo genieten van de schoonheid van het Warmer-

en Jisperveld. Datzij niet verdwalen in de wirwar van slootjes in dit gigantische eilandenrijk lijkt een wondertje. Bovendien zullen zij

niet, zoals veel (oudere) inwoners van Wormer en Jisp, weten dat het iets grovere eiland tegenover de boerderij Dievenland heet, ofdat
het door hen uitgezochte picknickplekje ligt op het Pruthuisland, Neeltje Pieter Bos ofTruilen en Kloten, dat grenst aan Zandlandye.

De huidige boerderij van de familie

landbouwuniversiteie van Wageningen onderzoek naar de bodemgesteldheid en de invloed van wind
en water daarop. Pier en zijn vrouw
Caroline zijn enthousiaste leden van
de Vereniging Agrarisch Naruurbeheer.

geniet van zijn welverdiende oude

KAART

Praag, dateert uit de jaren dertig; haar
houten voorganger werd door de
overgrootvader van Piet Praag in de
jaren tachtigvan de negentiendeeeuw
neergezet. Vanafhet erfen vanuit de
woonkamer van het naastgelegen
nieuwe huisje, waar Piers vader Jan
dag, isereen schitterend uitzicht over
het Zweren de vele eilandjes enslootjes die het werkdomein van de Pragen
zijn. Piet is eigenaar van een aantal
van die eilandjes. Zijn koeien grazen
er, hij haalt er wintervoer vanaf, en
op sommige van zijn landjes doer de
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Wie het geluk heeft door Pier te
worden uitgenodigd voor een vaartochtje op zijn (schoongemaakte)

koeienschuit krijgt een groot aancal
van de fantastische namen van de
eilandjes te horen, en ook een uitleg

van Piet hoe hij op zijn vaarboer-

derij werkt en wat er zoal in het
Wormer- en Jisperveld te beleven is.
Zo'n tochtje mocht ik meemaken op
een mooie avond in de warme zomer
van 2003, Voor dit nummer van
Zaans Erfgoed, dar deels gewijd isaan
“Zaans groen’, ging ik opnieuw bij
Piet Praag langs om te vragen hoe
dar nou zit met die namen van zijn
landjes. En zo zat ik, opnieuw op
zo'n mooie avond, aan de tuincafel
op het erf over een kaart van het
Wormer- en Jisperveld gebogen,
waarop Piet aanwees welke stukjes
grond bij zijn bedrijf horen. Die
kaart is vervaardigd door de onlangs

meren, vaarten en sloten in de

achtriende eeuw maakte Jisp een
periode van grote bloei door. De
haringvangst was een belangrijke
bron van inkomsten, veel inwoners
waren schipper of matroos op, of

Klopper in de jaren 199 1-96 samen-

en scheepvaart en handelverschaften

schaal heeft (1:10.000) haalt Piet er

ven, zoals scheepsbouw, beschuit-

overleden voorman van de Oudheidkundige Commissie van Jisp J.
Klopper, en hoort bij her overzicht
van de namen van akkers, landerijen,

bannen Wormer, Jisp en Neck dat
stelde. Hoewel de kaart een royale

een vergrootglas bij om zijn landjes
te kunnen aanwijzen. Elk strookje
tussen twee zwarte lijntjes op de kaart
is een landje ofwater met een naam.
Een aantal van die namen kan Piet

verklaren. Op her Pruthuislandje en
op het Kookhuisland hebben craan-

kokerijen gestaan en verder zijn veel
namen afkomstig van voormalige
eigenaren. Een speurtochtje in de
literatuur levert nog een enkele
aanvullingop. Zo is ‘Papieren zolder’

volgens ‘De Zaanse Volkstaal’ van
Boekenoogen een algemene bena-

ming, voor ‘slecht land, waar geen
grond onder is en waar het vee mer

mag worden dat benoeming voor
gebruik veel ouder is dan de schriftelijke vastdegging daarvan. Wat velen

zien als natuurgebied is, met andere
woorden, oud cultuurlandschap, en

bakkerij, raankokerij enzovoort. De

de namen voor de landerijen zijn
een bewijs daarvoor. Ook elders in
de Zaanstreek, zoals in het Guisveld
en her Wesrzijderveld, kregen landerijen namen om dezelfde redenen en

westen van de Lepelaar was in die

Wormer- en Jisperveld. Maar alleen

(mede)eigenaar van, walvisvaarders,

werk in cal van aanverwante bedrij-

nu zo idyllische hoek van Jisp ten

periode een centrum van bedrijvigheid. Piet Praag heeft daar op zijn
grond, vooral op de Boogaard, de
Bruiloft en het Plattingh en langs de
slootkanten, de nodige sporen van

gevonden; vanaf de tijd dat hij niet
meer met de hand, maar mechanisch

zijn slootjes uitbaggerde haalde hij
plavuizen, pijpenkopjes, aardewerk
en wat dies meerzij boven water.
Niet alleen door economisch verval

is al die bedrijvigheid verdwenen,

dus van dezelfde soorc als in her

in het dagelijks bestaan van mensen

alsde familie Praag spelen die namen
nog een vol.

Dedanderijen van Piet Praagin het Wormeren
Jisperveld zijn: Boogaard, De Bruiloft,

Plasingh, Heer Lucas/Op de Bleinaart, Leukes

ofMeesterLucas, StukjevoorEvert, KleineKlik,

StukjevoordeBruid(daorPietPraagSoepsruhje
genoemd), De Bruid, Sijmen Blok, De Broekvol,
PieterHagel. SijmenJan Hous, Pieter Timmer,

Jan

meevalt, maar dat het wintergras dat

ook door stormen werd schade aan
bebouwingen landerijen aangericht.
Nog steeds kan hetin deze hoek van
het Zwet bij zuidwesterstorm flink
spoken.
VERNOEMIENGEN

pacht), Weiverstuk (door Pier Koepelstukjege-

GRONDSPOREN

Vermoedelijk vanafdezestiende eeuw
kregen de landerijen hun namen, an-

de poten doorheen trapt’. Toenik dar

bij mijn vweede bezoekje aan Piet
vertelde, merktehij op dar dit nogal
hij van dat stuk haalt minder mals is
dan van zijn overige grond.

Uit de lireratuur, en dan vooral uit
de onderzoekingen van Klopper,
wordt vooral duidelijk dat de meeste
van de namen in het Wormer- en

Jisperveld heel oud moeten zijn. De

oudst bekende bewoning van dit
gebied dateert van zo'n duizend jaar
geleden. De eerste boerderijtjes lagen
verspreid in het veld en elke boer

leverde mer het graven van slootjes

zijn eigen strijd om het land droog
te houden. Daaraan kwam nooit een
eind, want juist door deze vorm van
ontginning klonkhet land in en werd
het steeds opnieuw door overstromingen bedreigd. Nade grote stormvloeden van de rwaalfde eeuw concentreerden de bewoners zich op het
iets hogergelegen zuidwestelijke deel
van het gebied en maakten zij een
begin met gezamenlijke omdijking.

Zo ontstond in de dertiende eeuw
het dorp Jisp. Vanafhet einde van de

zestiende eeuw tot het begin van de

Papieren Zolder, Stukje op de Lodijk, Paatland,

JanKnap,Jan Hille, + NieuweLand, Morgen,
Helling,

Sijmen

Doos,

Hillegoms,

Zandlandje, Kookhuidand, Meester Wiggert.

Neeltje Pieter Bas, De Laan achter + huis,
Pruthuistandje, Kaashman, Dievenland (genoemd, bij de Eerste en Tiveede Koepeldloar).

ders werd het verkeer van goederen

naar en van pakhuizen en opslagplaatsen, de aan-en verkoop van de

stukken grond zélf, ofde vastseelling

van eigendomsrechten bij vererving
enzovoort wel erg onoverzichtelijk.
Veel gronden werden genoemd naar

hun eigenaren of naar vroegere
schouten, schepenen,burgemeesters,

weesmeesters en kerkmeesters.
Andere voor de hand liggende vernoemingen waren molens, (scheeps)-

hellingen ofvraankokerijen. Klopper
heeft in zijn overzicht hieren daareen
aantekening gemaakt betreffende

een dergelijke herkomst en ver-

meldt ook andere bijzonderheden.
Boekenoogen en Moelker verwijzen
met jaartallen naar archiefstukken
waarin sommige namen voorkomen,

Bronnen

Gesprekken mee Piet en Caroline Praag in
juli 2004, aanvullende informatie van J. Praag
en PJonges: J. KlopperJbz, Namen van akkers,
landerijen. meren. vaarten en sloten in de

bannen Wormer, Jisp en Neck. Jisp, Uitgave

in eigen beheer, 1991-1996, met kaart (onder
andere te raadplegen in het streckarchief
Waterland 1e Purmerend en het Gemeentearchief Zaanstad.) }. Klopper Jbz, Molens te
Jisp. Jisp, Uitgave in cigen beheer, 1992; G.).

Boekenoogen, De Zaanse Volksraal, Bijdrage
tot de kennis van de woordenschat in NoordHolland, Met aanvullingen door dr. G}.
Boekenoogen en K. Woudr en cen voorwoord

door dr. Jo Daan, opnieuw uitgegeven door
}. HeijntsTer. ve Zaandijk ter gelegenheid van

haar 150-jarig besraan 1821-1971, Zaandijk,
1971; H.P. Moelker, Her dorp aan de rvier

maar daarbij worde niet duidelijk of

de Ghispe. Purmerend, Nooy's Drukkerij-

archiefstukken. Maar aangenomen

de gemeente Jisp. Muiden. Uitgave in eigen
beheer, 1973.

dat om oudst bekende vermeldingen
gaat en ook niet om wat voor soort

Uitgeverij, 1976; H.P Moelker, Actversaria van
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Gezicht vanuit de Achterzaan op de Oostzijde en de Dam,

Gezicht op de Dam te Zaandam met op de achtergrond de toren van de Oostzijderkerk.

met gjalk en op de achtergrond de Oostzijderkerk, circa 1868.

Foto J. Oly. (anonieme collectie)

Faro J. Breehaard. (GAZ)

De toren, de architect en het spotrym

DE OOSTZIJDERKERK

TE ZAANDAM

door Dich Aerssens

£)

C Den zonovergoten toren stakfelaf tegen de donkere muren van de Oostzijderkerk. Na maandenlang tezijn omhuld, werden de afgelopen
zomer de laatste resten van steigers verwijderd en kwam de toren weer voor de dag. Een metamorfose vergeleken met de oude situatie.
Althans: de toren oogt doorgedegen voegwerk weer als nieuw, maar we kunnen nog steeds niet spreken van ‘een stukje bouwkunst zonder
weerga’ of‘hoogstaande architectuur’. De toren 15 niet het beste werk van bouwmeester Immink; vakmensen vonden de toren destijds een
typisch voorbeeld van Waterstaatsarchitectuur’
Panoramafoto mer Oostzijderkerk en toren omstreeks 1940,

Vóór 1850 had de kerk een houten

Geheel links op de achtergond het silhouet van de

daktorentje op het noordelijke

Westzijderkerk en rechts de Se. Bonifaciuskerk. (GAZ)

schip, her oudste gedeelte van de
kerk. Dit torentje deed eeuwenlang
dienst; het oude uurwerk gaf de wijd
aan en de kleine luidklok riep 'zon-

dags het volk naar de kerk, ofluidde

bij dood en watersnood. In 1785
tekende Hendrik Tavenier de kerk
met toren, maar in het begin van de
negentiende eeuw begon de westmuur van de kerk mert de toren in
verval te raken. In 1849 besloot men
het torentje wegens bouwvalligheid
te slopen; men verkocht het voor
67 gulden.
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KRONER

Een kerk zonder toren vond men
maar niets en er werd besloten een
nieuwe, hoge toren te bouwen en

ook de westgevel aan te pakken.

L.J. Immink werd aangezocht plannen te maken. Immink bracht na
zijn indiensttreding als gemeente-

architect van Zaandam veel gebou-

wen in sobere stijl tor stand. Dat wil
zeggen: huizen en andere gebouwen
met flauw hellende daken, strakke en

onversierde kroonlijsten en geheel
vlakke gevels. Meestal iseen horizontale band van baksteen ofgepleisterd
metselwerk, onderlangs de ramen op

de verdieping, de enige versiering.
Hulde aan Minmik te Damnaza

Waris die toren hoog en schoon!
Hoe ner gebouwd! wat zware toon
Doen ons zijn klokken hooren!
En om te zien hoe laat her is,
Dar kan op honderd voet gewis,
Geschieden op deez’ toren.
En dan de stand, hoe juist geplaast,
Hoe schoon staat hij in 't noorden,
Hoe net en smal, hoe spits en hoog,
Ja, wat men dan ook zeggen moog,
Ik blijf bij deze woorden:
't Is niet alleen dar eene werk;
Beschouw ook die herstelde kerk,
Gij zult die nauw herkennen;
Wat vroeger Front was,is nu zij,
Hoe vreemd her schijn’ voor U en mij,
De kunstzal 't oog gewennen.
Mij dunkt, diegeen die zoo veel schoon
De Burgerij heeft aangeboon,
Zoo fiks aldus volmaakte,
Was waard dat met penseel ofstift,
Zijn naam werdt in zulk werk gegrift,
Vereeuwigd eere smaakte,
Nog heb 'k nier alles opgenoemd
Waar onze plaars thans hoog op roemt,
O Neen! Meer vreemde dingen
Hoe menig heer gaf voor t idee

Van hem, zijn beurs, boog, zich gedwee,

’k Kan alles nier bezingen.
Zeg mij of ge immer zo iets vondt,
Zoo ja, ga dan nog even rond,
Gij zult nog meer aanschouwen,
't Zij aschloods, kruidhuis, spuithuis, stoep,
Van alles gaat de grootste roep,
Dat kunt gij vast vertrouwen.
Maar hoe hem ook mijn hulde streel,
Het wijs bestuur neemt ook zijn deel,
Als kunstenaar in ‘t belasten;
t Bestuur, dar hem als bouwheer riep,
En dus hier al die wondrenschiep,
Ten spij van beurs en kasten!
Wat deed die goede burgerij?
Nu, dar verkiezen stondt hun vrij,

Die schaol- en torenheeren!
Zij zijn reeds weder op *t tapijt
En wanneer raken wij hun kwijt,
'k Vraag elk kan men 't ontberen?
Neemthans die kleine hulde aan,

Mijn hartewensch is dan voldaan,

Meer kan mijnbrein niet schenken;
Maar brengt weer kunde of wijs beleid
lets nieuws zoo schoon 'k zal dan altijd
Opnieuw daaraan gedenken.

Dediepliggende ramenzijn gewoonlijk aan de onderzijde voorzien van

zware, plompe lekdorpels van hardsteen of gepleisterde baksteen. De
stoepen,plinten en gevelbanden zijn
veelal van hardsteen; maar dikwijls
zijn gevels in deze architectuur
geheel bepleisterd en daarna geschilderd in een zogenoemde ‘bentheimer’ kleur. Een bekend voorbeeld
daarvan is het perceel Dam 2 te
Zaandam. Dit gebouw kwam na een
grondige verbouwing inde plaats van
een ouder gebouw dar bekend stond
onder de naam van de ‘Oude Prins’
ofhet ‘Gemenelandshuis’. Hierhield
de eigenaar, de Vrijmerselaarstoge
‘Anna Paulowna’haar bijeenkomsten.
Immink, zelf vrijmetselaar, moest de

plannen verwezenlijken. Op 3 juni
1857 vond de aanbesteding, plaars.
In 1858 kwamhet gebouw gereed en
in november van dat jaar werd het
geopend.

LJ. Immink, st, esarchiteer van Zaandam,

ontwierp ook de toren van de Oostzijderkerk.
(GAZ)
(1

AKA

14010

Bij de opening van her pand ‘Dam
2’ waren er acht jaar verstreken sinds

de voltooiing van de nieuwe toren
van de Oostzijderkerk. Hoe moet
Immink als magon (zoals een

‘vrijmetselaar’ wordt genoemd) de
kriick op de toren hebben verwerke?
Hij, die mer zijn broeders streefde
naar symbolische, volmaakte bouw
van de tempel der humaniteit. Wij

kunnen hier geen antwoord op
geven. Waarschijnlijk zal het sporgedicht dar indertijd op de bouw van
de toren werd gemaakt hem hebben
gekwetst, maar zeker weren wij her
nier. Her spotrijm was ondertekend
door 'BV.D.L'. Welke persoon
achter deze initialen schuilde, is mij

niet bekend geworden. Waarom
werd het eigenlijk geschreven?
Was her plagerij, afgunst? Ook dat
is onbekend. In de negentiende
eeuw werden veelvuldig spotdichten
geschreven. De schrijvers waren
meestal anoniem.

De toren van de Oostzijderkerk vlak na zijn
testauratne zomer 2004. (Foto Dick Kerssens)
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door. Annemieke Grmond

(Foto's: Diek Brand)

t april

Woningbouwvereniging ZVH wil 7á

huurwoningen in de Zaandamse Burgemeestersbuurt slopen. Er komen negentig,
woningen voor terug, waaronder een

‘Schoon, heel en veilig’ zijn de kernwoorden die het onderhoudsniveau van
Zaanstad moeten kenmerken.
7 april

“Villa Kakelbont’, het eerste echte studen-

In de commissie modern bestuur meldde
een woordvoerder van de brandweer dat
Zaanstad geen bestrijdingsplan heeft voor
een ramp met een vrachtschip op de
Zaan. Zaanstads wechouder Schouten antwoordde dar er snel een veiligheidsrapport
wordt geschreven, de gevaarlijkste plekken zo snel mogelijk worden verbeterd en

te Zaandam, werd officieel geopend.

wordt vergroot.

aantal appartementen. De sloop is nodig
omdat de funderingen slecht zijn. Een
aandal bewoners proresteerderegendegang,
van zaken, maar de bewonerscommissie

staat achter de plannen van ZVH.
Yapril

tenhuis in de Zaanstreek aan de Parkstraat

Negen studenten kregen hier een kamer
toegewezen van verhuurder ZVH,

dar de veiligheid verder via vergunningen
9 april

De gemeente Zaanstad wil luchtvaartbedrijven aanmoedigen naarde Zaanstreek
te komen. De kansis groot dar een onder-

deel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer
Boeing zich vestigt in het Industrieel
Kennis- en Technologiecentrum (IKTC)
in Zaandam.
1Oapril

De Zaandamse Slachthuisbuurr zal in-

grijpende veranderingen ondergaan. Voor
het oude slachthuis werd cen sloopvergunning verleend. Woningbouwvereniging ZVH wil op deze plek 102
studentenwoningenrealiseren. Corporatie
Rochdale wil kunstenaars onderbrengen
in delege Hilkofabriek tór hier woningen
kunnen worden gebouwd.

22 april

De eerste paal voor het nieuwe gemeen-

tehuis annex dorpscentrum te Oostzaan
gaat nog dit jaar de grond in.
26 april

Om te komen tor een betere verkeersdoorstroming is de Wibautstraat te Zaandam enige maanden gesloten voorverkeer.
Het kruispunt Thorbeckeweg/Wibaurstraat wordt volledig, gereconstrueerd; her
lage viaduct verdwijnt; er komt een nieuw

vrijgelegen fietspad dat doorloopt tot aan
de Noorder IJ- en Zeedijk.
27 april

Hoewel de komst van een museumhaven
in Zaanstad nog in de voorbereidende fase
verkeert, heeft de vereniging Zaans

Industrieel Erfgoed (ZIE) een bedrag van

€ 17.315 gereserveerd voorde aanlegervan.
27 april

Her Gemeentearchief Zaanstad verhuist
waarschijnlijk te zijnertijd van Koog, naar
her nieuwe stadhuis in het centrum van
Zaandam.
30 april

De toekomst van cultureel centrum De

Groote Weiver vervult de Zaanse policiek
met grote zorg, Het belang van het cultu-

reel centrum scaat buiten kijf, maar het

staat op vervuilde grond. Er moer nogeen
keuze worden gemaakt tussen sloop, een

volledige bodemsanering en herbouw óf
behoud van her bestaande pand met een
damwand eromheen. De uitkomstis mede
afhankelijk van de bijbehorende kosten.

3 april

30 april

28 Zaankanters ontvingen her eraditionele Koninginnedaglintje. In alle gevallen
ging het om het lidmaarschap van de
orde van Oranje-Nassau.

Inwoners van Zaanstad-Zuid lopen meer
risico betrokken te raken bij een industriële ramp dan andere Zaankanters. Dat
laar een risicokaart van de provincie
Noord-Holland zien. Het zijn vooral de
gasopslag en de tankschepen van BP aan

de Hornweg in het Amsterdamse wes-

telijk havengebied die een risico vormen.
De risicokaart kwam in opspraak omdat
deze een handig hulpmiddel zou zijn voor
terroristen.
6 april

De gemeente Zaanstad zal eenmalig 35
miljoen euro moeten uiurekken voor het

} mei

De proef mer de geluidsmeetkast in

De verlaten Fabriek van Hilko.
16 apcil

Volgens een voorstel van GroenLinks zou
de gemeente Zaanstad 11,2 miljoen euro
kunnen besparen door de Zuidelijke
Randweg in Zaandam meteen van vier
rijbanen te voorzien en de T-kruising
tussen de Hourveldweg en de Albert

onderhoud van straten en plantsoenen. ‚_Heijnweg niet aan te leggen.
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Assendelft toont feilloos de werkelijke
overlast van vliegtuiglawaai in het dorp
aan. Uitschieters van tachtig decibel
(vergelijkbaar met een luidruchtige
wekker) zijn geen uitzondering.
> met

Snel ingrijpen bleek noodzakelijk om te
voorkomen dat her bekendecafé Parkzicht
in Wormerveer zouinstorten. Het gebouw

bleek opeens heel snel te verzakken en
is gestuc. Na de grote vakantie wordt

begonnen met her funderingsherstel.

gemaakt door de in Maastricht wonende

25 mei

liseerd in historische bronzen.

Rossi ontworpen gebouwtje Monumento
Urbano, in de Zaandamse wijk Westerwatering, raakt met de dag meer verwaar-

Rus Alexander Tararynov, die gespecia-

Het door de beroemde architect Aldo

loosd. De nieuwe cigenaar, Carree Architecten, zou graag met de verbouwing
beginnen en her gebouwtje aanpassen en

betrekken, maar wacht op toestemming
van de gemeente Zaanstad. Gemeentewoordvoerder R. van Heeswijk verwacht

dat een bouwvergunning rond eind
augustus kan worden afgegeven.

8 mei

26 mei

Mer ingang van dit jaar is de gemeente
Zaanstad geopend op derde pinksterdag.
De traditionele Zaanse feestdag noemt

De politieke partijen PvdA en CDA in

Zaanstad willen dat hun partijgenoten in

de Tweede Kamer serieus kijken naar de
problematiek van de geluidsoverlast van

Zaanstad: ‘niet meer van deze tijd’. De

vliegtuigen boven Assendelft. Zij stuur-

balies van Wormerland en Oostzaan

den een alarmbrief naar hun fracties in
Den Haag.

blijven gesloten.
26 mei

15 mei

De gemeente Zaanstad krijgt 2,6 miljoen
euro van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) voor de aanleg en het
aanpassen van wegen. Wormerland krijgt

Windmolen Het Windpaard in Assendelft kreeg nieuwe wieken, of eigenlijk:
semi-nieuwe wieken, omdatze afkomstig
zijn van een andere molen en flink werden opgeknapt. De molen,die er alstaat

achtienduizend en Oostzaan tienduizend
euro,

sinds oktober 1994, kan er de komende

29 mei

tien jaar weer tegenaan,

Zaanstads burgemeester Ruud Vreeman

gaf zijn pardúj de PvdA, een lijst mer
ongeveer tien mogelijke opvolgers voor
zijn functie. Vreeman wordt per 28 juni

burgemeester vanTilburg, Hans Kombrink
(57), oud-staatssecretaris van financiën

en -wethouder ruimtelijke ordening in
Rotterdam, werd benoemd tor tijdelijk

burgemeester van Zaanstad.
29 mei

Pezer de Grote
19 met

Bibliocheek Zaanstad heet voortaan
officieel‘de BIEB'.
24 met

18 mei

Bij zijn aftreden als voorzitter van vereniging De Zaansche Molen onrving Kees
Knijnenberg de Erkenningsprijs van de
gemeente Zaanstad.
18 mei

De drie jaar durende opknapbeurt van het
Czaar Peterhuisje is af. De nieuwe baroktuin werd opgesierd met de bustes van
Peter de Grote en Anna Paulowna,

Henk Sprenger, tekenaar van destrips over
wondermidvoor Kick Wilstra ontving de
Erkenningspenning van de gemeente
Zaanstad voor zijn werk.
24 met

Staaesbosbeheer wil de resten van molenerven, droogschuren, putten, balkenhavens en waterbassins van papiermolens
in het Guisveld weerzichtbaar maken voor
publiek.

De woningcorporaties Saenwonen en
De Woonmij, gevestigd in respectievelijk Zaandam en Wormerveer gaan
fuseren. De nieuwe corporatie die daardoor ontstaat, wordt mer bijna achtrtienduizend panden veruit de groorste van
Zaanstad. De fusie moet in 2005 een feit

worden.
1 juni

Nabij hee NS-station Zaandam komt een
woontoren van zestien verdiepingen.
3 juni

In Zaanstad geldt binnenkort een bouwverbod voor gebieden waar te veel stank
is. Als eerste gemeente in Nederland
ontwikkelde zij een methode waarmee
bepaald kan worden of de geur van een

fabriek ergens teveel stank veroorzaakt
of niet: de Geurmaatdat,
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Rabobank Zaanstreek

Hoofdkantoor:
Ankersmidplein 2, Zaandam

Advieskantoren:
Assendelft, Koog aan de Zaan,
Krommenie, Oostzaan, Wormer
en Zaandam (Vermiljoenweg
en Ankersmidplein 4)
informatienummer:
075 - 6536 536
Info@zaanstreek.rabobank.nl
www.rabobank.nl

Rabobank

Arorwiek
á juni

De keuze van een nieuwe burgemeester
voor Zaanstad wordt mede bepaald door

de burgers. Zij krijgen een enquêre-

formulier in de bus waaropze kunnen aangeven waaraan een nieuwe burgemeester
moet voldoen (zie 30 juni).
10 juni

Het ‘Naco-huisje' dar 85 jaar achter her
Centraal Station van Amsterdam stond,
werd naar de Zaandamse Isaäc Baarthaven
vervoerd. Her typerende houten pand
is sinds 2001 een Rijksmonument en
krijgt hier een opknapbeurt. G.E Lacroix
ontwierp het pandje in 1919, waarbij hij

elementen gebruikte uit de bouwstijl van

Sumatra, zoals een schuin overhangende

puntgevel, versierd met hoornachtige

vormen. De verwachting is dat het huisje
in 2005 rerug kan naar Amsterdam.

DRIE MAANDEN DE ZAANSTREEK

1á juni

28 jun:

De provincie zegde her bestuur van
recreatiegebied Het Twiske negen ton

Voor deeerstekeerin de geschiedenis was

toe voor een opknapbeurt.
18 juni

Er

komen

maximaal

drieduizend

woningen bij in het centrum van
Zaandam. De ruimte daarvoor werd

gevonden door de keuze voor hoogbouw
en kleinere woningen.

21 juni

Oud-Zaankanter Jur Kingma ontving
de Zaanse Cultuurprijs 2004 wegens
zijn grote verdiensten voor her Zaans

industrieel erfgoed. De Westzaanse vogelbeschermer Martien Roos kreeg de aan-

moedigingsprijs 2004 van de gemeente
Zaanstad. Hij ontving deze voor zijn

inzet voor her behoud en het toegankelijk

maken van de culruur- en naruurhistorische nalatenschap van de landelijk
befaamde Zaanse vogelschilder en
=tekenaar Rein Stuurman (1900-1984).
21 juni

Beeldhouwwerk ‘De Houtwerker van

Slavomir Miletic staat eindelijk op een

Het VNG-congres in Zaandam voldeed
volledig aan de hoge verwachtingen. Het
jaarlijkse congres voor burgemeesters,
wethouders en ambtenaren van alle

28 juni

Connexxion blijft het busvervoer in de
Zaanstreek verzorgen. Bij een aanbe-

steding kwamhet bedrijfals besteen goed-

koopste uit de bus. Connexxion gaat méér
vervoer leveren voor circa twaalf miljoen
euro. Die prijs ligt zo'n zestien procent

lager dan het bedrag dat Connexxion nu

krijge.

30 juni

De gemeente Zaanstad krijgt een aanzienlijke subsidie van het ministerie van

vrom voor Inverdan. De gemeente vroeg

om vijftien miljoen euro; het is nog niet
bekend hoeveel zij uiteindelijk krijge.
30 juni

Bij de speurtocht naar een nieuwe burgemeester van Zaanstad wordt rekening,

kade. De Joegoslavische beeldhouwer

gehouden mer wat de inwoners van deze
blijkens een peiling verwachten, namelijk
zorg, voor: een schone stad; een econo-

2á juni

heid; een veilige stad; koelbloedigheid;
ruime politieke en bestuurlijke ervaring.

vaste plek: bij de Zaandamse Houthaven-

10 juni

het Zaandamse Czaar Peterhuisje decor

van een huwelijk. Beheerder van het
huisje Gerard Horneman trouwde er
‘zijn’ Anneke. Vanaf dit huwelijk is het
huisje een officiële trouwlocatie.

werd geëerd mer de Erkenningsprijs van
de gemeente Zaanstad.

Directeur van de Zaanse Schans Victor

Moussault wil NS-station Koog-Zaandijk

mische stad met voldoende werkgelegen-

30 juni

Bewoners van appartementencomplex
Sarabande te Zaandam kwamen in het

Nederlandse gemeenten werd georga-

omdopen in ‘“Zaandijk-Zaanse Schans’.
Door de aanduiding Koog te laren

geweer tegen de plannen over de moge-

Zaangemeenten hadden als doel de eigen

mogelijk mer station Koog-Bloemwijk.
Regelmatig stappen toeristen daaral uit.

hierdoor hun uitzicht wordt verpest.

niseerd door Wormerland, Oostzaan en
Zaanstad en trok 2700 bezoekers. De
streek in de belangstelling te zetten.

vervallen is er geen verwarring meer

lijke komst van cen drijvende expasitieruimte bij het Zaantheater. Zij denken dat

LI juni

De drie krotten op de hoek van
Nieuweweg/Mercuriusstraat in Wormer
zijn gesloopt. De deels uitgebrande

huizen vormden al jaren een mistroostige
aanblik bij her binnenrijden van Wormer.
LI juni

Volgens de gemeente Zaanstad past
de bouw van een modern woonhuis,
ontworpen door de vermaarde architect
Ben van Berkel (onder meer bekend door

de Rotterdamse Erasmusbrug) nier bij her

open karakter van de Kalverpolder te
Zaandam. De bouwvergunning werd
geweigerd,

Meiljuni

Architect Sjoerd Soeters ontwierp het nieuwe stadhuis van Zaanstad, dat op het

Stationsplein in Zaandam moet komen te staan. Als uitgangspunt voor zijn

ontwerp nam hij een Zaanse schuur, zoals je die bij een molen ofeen boerderij kunt
zien. Hij bedacht drie verschillende versies op dit thema. De eerste, genaamd de

‘Schuur’, is de meest eenvoudige: bijna zwart, alsof er een laag teer op werd
gesmeerd. De tweede, ‘Kantoor’,is wat gevarieerder in kleur en het derde ontwerp,
‘Huis’, heeft naast de vele kleuren ook war luifeltjes en uitbouwtjes. Vóór Soeters
aan zijn ontwerp begon sprak hij met Zaankanters op de Gedempte Gracht. Een

meerderheid gafaan vooreen‘gezellig’ Zaans gebouw tezijn. Alle stemgerechtigden
mochtentijdens de verkiezingen van het Europese parlement op 10 juni aangeven

welk ontwerp zij het mooiste vinden. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing. Het ontwerp ‘Huis’ werd door de Zaanse bevolking als het mooiste gekozen.
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Boekennieuws
PA,

‘adat deze rubriekjarenlang werd verzorgd door Pieter Helsloot, worden dit maal de boeken besproken door de leden van de redactie
van Zaans Erfgoed, met voorts een bijdrage van Henk Bouman over het boek over architect Cornelis deJong.
Looiersgracht gevestigd, Op basis van
bewaard gebleven archiefbescheiden geeft
schrijver Frank Schweppe een aardig
inzichtin een oud familiebedrijfdat zowel
in Nederland als daarbuiten een begrip was.

ZAANS MUSEL/M

Bij delaatste tentoonstelling in het Zaans
Museum, De Fabriek, verscheen een
tweetal publicaties. In De Fabriek, Zaans
Musesemcahier 3 belicht Peter Roggeveen
kort cen viertal Zaanse bedrijven die in

a

navolging van Verkade één of meer
plaarjesalbums uitgaven: cacao-chocoladefabrikant Perte uit Wormerveer, Theehandel en koffiebranderij Ter Wee te

KEVER

AAL
pr

Zaandam, de Koogse koekfabrikant Van

Delft en de levensmiddelengroothandel
Keg in Zaandam. Ook dit leverde soms
bijzondere albums op. Voor € 2 te koop
in het museum (ontwerp Berry Slok).

een heleboel aan de weet over het werken

in een groot Zaans bedrijf. Het boek is
voor € 12,50 re koop in het museum.
Een derde uitgave, Zaans Museum, werd
geschreven door Margreet van Muijlwijk

ter gelegenheid van het eerste lustrum van

Industrie van

Peter Roggeveen schreefóók de tekst van
een bijzondervormgegeven educatiefboek
bijdeze zelfde tentoonstelling, De kaft iseen
stevig stuk marmoleum, Binnenin zit in
gekleurde seansvellen als product van de
Zaanse industrie een geurig zeepje verstopt. De ene helft van het boek, gericeld

De Fabriek, gaaxin tekst en beeld in op cen

tienral Zaanse bedrijven die volgens de
(historisch wat magere) inleiding, symbool
staan voor het Zaanse bedrijfsleven in de
twintigste eeuw. De illustraties tonen
reclamemateriaal van deze of andere
bedrijven. Als het boek wordt omgekeerd

draagt her de titel Zaans & Zo, zoals tor

februari 2005 ook de kindertentoonstelling in her museum heer. Deze fabriek
voor kinderen heeft tien afdelingen waar
nieuwe medewerkers nodig zijn. Via
vragen en opdrachten komen kinderen
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het museum in 2003. Fragmentarisch en
met veel poëzie doorspekt worden in koree
hoofdstukken aspecten van heden en
verleden van het museum en de collectie
belicht. De auteur geeft een heel eigen
interpretatie van de Zaanse geschiedenis
en deze bijzondere collectie. De mooie
citaten van schrijvers als Cees Nooteboom,
Freek de Jonge, Willem Brakman en Toon
Hermans helpen de lezer in de stemming te komen. Geen nieuw verhaal, wel
anders gepresenteerd en zeker de moeite

waard, Opnieuw fraai vormgegeven, door
Fokelien Renckens, op zacht, mat papier

en chique dubbele pagina's. Een platre-

grond van het museum zit er los bij. Voor
€ 9,95 te koop in het museum.
BEDRIJVEN

In de categorie fabrieken past ook een al
in 2001 uitgekomen boekje ter gelegenheid van her 125-jarig bestaan van de

firma Klene: Snoepgoed, Van suikerwerk

tot drop, Klene 125 jaar 1876-2001, Dit
bedrijf kreeg, pas in de jaren negentig van
de vorige eeuw, door een fusie mer zoet
warenfabriek Goedhart BV in Zaandijk,
een Zaans tintje; het was het grootste deel
van zijn bestaan in Amsterdam aan de

In 2001 vierde Touring, een echt familie-

bedrijf, zijn veertigjarig, bestaan mer de
publicatie van het boekje Een onsdekkings-

reis. Â0 jaar Reisbureau Touring. In een
kleurige vormgeving komt in korte schersjes van telkens een à twee bladzijden de
complete ontwikkeling van hetreisbureau

uit Koog aan bad, vanaf de vroege jon-

gensdromen van de stichter, Co Konijn,
tor aan het middelgrote bedrijf met drie
vestigingen in de Zaanstreek en een
eigen appartementencomplex in turkije.

Daarnaast biedt dit boekje ook een
onthullend kijkje op de onrwikkeling van
reizen en vakantievieren als maarschap-

pelijk verschijnsel, zonder echt diep te

graven, Klein minpuntje: de tekst is door
de kleurendruk soms moeilijk re lezen.
AFESCHEND

Onderdetitel: Dansen op het veen publiceerde Ruud Vreeman ter gelegenheid

van zijn afscheid als burgemeester van
Zaanstad zijn visie op het wezen van de
Zaanstreek en z'n bewoners, in zijn ogen

vooral een var vol tegenstrijdigheden.

Vreeman waarschuwt de Zaankanrersalert
te blijven,re blijven geloven in de mogelijkheden van dit gebied, te blijven

streven naar verbetering, zonder dar het

betere van nu de vijand wordt van het
goede dat er al is. Zaandammer Michel
Pellanders kreeg opdracht de visie van
Vreeman te onderstrepen en deed dat met

150-jarig bestaan van de Noorderschool
te Oostzaan, De school dateert al van
1851, maardooromstandigheden kon het
jubileum pas dit jaar gevierd worden. Op
een gezellige manier wordt war ‘hink-

stapsprong aandacht besteed aan de
geschiedenis van de school, het onderwijs,
en de plaats van de school in het dorp.

Voor leerlingen en oud-leerlingen is het
een feest van herkenning, ook al door de
vele foro's.
War strenger vormgegeven is her gedenkboekje van een christelijke basisschool te
Zaandam: De Westerkim. Hoera, onze
school bestaat 100 jaar! Deze zag in 1904
als Christelijke School voor LO en
MULO in 1904 her levenslicht. De
tekst in die boekje, een uitgave van de
Stichting Agora te Zaandam, gaat met
zevenmijlslaarzen door de bestuurs- en
onderwijsgeschiedenis van de school. De
hoofdmoot is een grote reeks klassenfoto's, van 1905 ror 2004, ook hier dus
voor alle directbetrokkenen een feest van

herkenning. Maar het had geen kwaad

gekund om aan de hand van die foto's iets
meer te zeggen over de ontwikkeling die

de school heeft doorgemaakt. Nu blijft het
bij een wat statische opsomming.

een serie fraaie zwart-wit foto's. Een uic-

gave van Súchting Uitgeverij NoordHolland en de gemeente Zaanstad (2004).

Aan het eind van de EK-zomer en het
begin van het nieuwe voetbalseizoen was

stonden. Voor de huidige generatiestrip-

liefhebbers is Kick een onbekende, voor

ouderen cen grootheid. Heerlijk om terug,
tezien hoeeen stripheld zich toen gedroeg:
letterlijk en figuurlijk zwart-wit en elke
tegenslag overwinnend. Hoe her zit met
de Zaanse wortels van Henk Sprenger,
tekenaar en geestelijk vader van Kick
Stiehtung Ouahieidlearver Ooetzaan

landse en vooral Zaanse voetbalgeschiedenis wil vormen is dir cen aanrader.
ARCHITECTUUR ALS AMBACH |

Maja de Jong-de Herder schreefeen boek
over Cornelis de Jong, de ook in de

Zaanstreek welbekende Noord-Hollandse
architect. Ze tekende de verhalen op uitde
mondvan deze eigenzinnige en bevlogen

ontwerper in ruste. In de inleiding wordt

vermeld dat Cornelis gebouwen zier ‘in
een lange historische geschiedenis en in
hun omgeving die er vóór ons was en die
er hopelijk na ons nog zal zijn’, een uitgangspunt dar uit her hart vanliefhebbers
van cultuurhistorie is gegrepen. Het relaas
van zijn werkzameleven is hier dan ook

naar: geboren in Doorn en opgegroeid in

Amsterdam, streck hij neer in De Rijp en
later in Middenbeemster. Faam verwierf
hij door, met anderen, De Rijp te redden

van wat toen vooruitgang werd genoemd.

Voorgedragendoor de Rijksdienst te Zeist
werd hij benoemd als tweede architect

voor de opbouw van de Zaanse Schans,

naast Jaap Schipper. Volgens het boek zou
de helft van de verplaatsingen enrestauraties op de Schans onder zijn leiding
hebben plaarsgevonden.Jarenlang was hij
lid van de Welstand- of Monumentencommissie van Zaanstad mer als specialiceit: Zaanse houtbouw. Overigens wordt
wereldje duidelijk bij het lezen van het

DE WONDERMIDVOOR

in het Molenmuseum een tentoonstelling
over stripheld/voetballer Kick Wilstra ve
zien. Tevens verscheeneen heruitgave van
zijn avonturen, die van 1952 tot 1955 in
het toenmalige dagblad De Typhoon

Frijslschente ha Rn

wie zich (snel) een beeld van de Neder-

zijn kritische instelling tegenover dit

SCHOOL ENEA

Nog meer jubilea. De Jol, tijdschrift van
de Stichting Oudheidkamer Oostzaan,
wijdde een speciale uitgave aan het

Wir. Ook meer recente Zaanse voetbalhelden als Rob Rensenbrink en goalgeuer
Jerrel Hasselbaink komen aan bod. Voor

Wilstra, is terug te vinden in het bij de
tentoonstelling horende boekje Nostalgie
op voetbalnoppen, geschreven door Jan de

betreffende hoofdstuk. Het boek is rijke-

lijk geïllustreerd met foro's en derailtekeningen van zijn werk in plaatsen
zoals De Rijp, De Beemster, Monnickendam, Marken en Enkhuizen (Zuiderzee:
museum), zowel historisch als eigentijds.
En, om dichter bij huis te blijven, er zijn
illustraties (en beschrijvingen) van panden
op de Zaanse Schans, maar ook van
bijvoorbeeld de sluishuisjes te Zaandam,
Villa Rote in Westzaan en Het Blaauwe

Hof te Wormerveer. Cornelis de Jong,

architectuur als ambacht is in cigen beheer
uitgegeven; het telt 192 paginas en is
verkrijgbaar voor € 29,95 bij een aanval
boekhandels in de Zaanstreek (en ook
in Alkmaar, Purmerend en Hoorn), op
diverse punten op de Zaanse Schans en
bij de familie De Jong, vel 0299 687407.
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Verenigingsnieut

/

DAAR WIKJE VAN RITBERGEN

« 4grootaantalverenigingen en instellingenactiefop cultuurhistorischgebied. Sommigezijngerichtopdeelonderwerpen
— molens, huizen enzovoort — andere op geografische deelgebieden van de streek. Daarbij is het wel eensjammer 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,

HISTORISCHE VERENIGENG

wandelingen door Wormerveer plaacs;

het behoud van een stukje industrieel

Nu volgen nog; de ‘Zuidroute' op 24

bedrijfspand.

de eerste ervan was al in september.

verleden, te weten een machine en een

De Historische Vereniging Wormerveer

oktober en de ‘Noordroute’ op 17 oktober. Deelnamekosten € 2,50 p‚p. Nadere

De machine — waar mosterdolie mee verwerkt was — bevond zich in het pand van
Zwaardemaker aan de Oostzijde, dar

van zijn actiefbinnen één van de veertien

Op 27 oktober a.s. houdt de HVW haar

WORMERVEER:
14 WERKGROEPEN EN STEEDS
ACTIEVER

(HVW) groeit en bloeit; bijnazeshonderd
leden telt de vereniging nu en velen daarwerkgroepen. Aan activiteiten dan ook
geen gebrek. Er is een overzichtstentaonstelling in voorbereiding in verband met
het honderdste geboortejaar van de
schilder/graficus Gerrit de Jong in 2005.
Ook wordt hard gewerkt aan de eerste uitgave van de zogenoemde. “Wormerveerse

informatie bij Piet Bruijn (6283444) of
Dick Zwart (6282468).

worde verbouwd tot appartementen-

jaarvergadering, in de ontmoetingsruimte

gaf door dat op de vierde erage een oude

complex. Architectenbureau Hooyschuur

van de rooms-katholieke kerk aan de
Marktscraar ve Wormerveer. Uiteraard zal

oliepers stond, mogelijk al uit 1912 — het

sloten mer een lezing.

van week 34 uit her pand was. Ook in het

ook deze vergadering, weer worden afge-

Cahiers’, een serie boekjes waarin dieper
wordt ingegaan op bepaalde aspecten of

bouwjaar van het pand. ZIE. mocht deze

machine hebben, mits deze aan het einde
verleden kreeg ZIE vaak een dergelijk
aanbod en met behulp van bedrijven en
vrijwilligers werd het aangeboden mate-

onderwerpen uit de Wormerveerse geschiedenis. Daarnaast vindt medio okto-

riaal dan weggehaald en ergens opgeslagen. Vervolgens gebeurde er niets meer
mee, want de vereniging beschikte helaas

‘Adoptieplan Oude Begraafplaats en

enthousiaste leden opgeknapt konden

moet verschijnen. Ook in voorbereiding
is de, alweer vweede, HVW-jaardag, de
toraalpresentatie van de vereniging die in

dat ZIE niets met dit apparaat kon.
Naaridee van ZIE zou plaatsing binnen

niet over cen locatie waar machines door

ber de officiële start plaats van het

worden en vervolgens ergens tentoongesteld. Ook het Zaans Museum heeft hier
geen ruimte voor. Het was dus duidelijk

wordt druk gewerkt aan het vierde
nummer van het HVW-periodiek
“Wormerveer Weleer’, dat eind november

of buiten her nieuwe appartementencomplex de beste oplossing zijn, voor de

de eerste week van januari 2005 isgepland,
De eerste jaardag, 10 januari jl, trok

honderden belangstellenden en was cen
groot succes.

HVW hoopt in het najaar meer nieuws te

bewoners ook een mooie herinnering aan

de industriële wortels van hun behuizing.
Volgens de BAM die de restauratie
De Historische Vereniging Wormerveer bereidt

kunnen melden over het initiadef om de
laatste gemetselde fabrieksschoorsteen van
Wormerveer te behouden. Deze staar op
het terrein van de voormalige wasserij

een tentoonstelling voor over beeldend kunstenaar

deze locatie een nieuwbouwplan in
voorbereiding heeft, onderzoekt op dit
moment de mogelijkheden.

Midden in de zomervakantie en in de

Hartog. De Woonmij Zaanstad, die op

Op twee zondagen in oktober vinden dit
najaar weer enkele historische rond-
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Gerrie de Jong, Hier eenzelfporrrer van hem.
ZAANS INDUSTRIEEL ERFGOED OP
BRES VOOR MACHENE EN FABRIEK

nadagen van haar bestaan onder de oude
naam werd er tot twee keer toe een beroep

gedaan op de vereniging Zaans Industrieel
Erfgoed. In beide gevallen ging het om

verzorgt is daar geen ruimte voor.
Mede met behulp van de Federatie
Industrieel Erfgoed Nederland, werd
daarna gezocht naar mogelijke gegadigden. Foto's gingenrond via internet en

zo hoorde ZIE van kenners dat het niet
om een pers, maar om eenoliefiker ging

van een type dar niet zo uniek was. Fen
geïnteresseerde oliefabriek uit België
haakte af en ook anderen zagen geen
mogelijkheden de pers ‘over te nemen’.

Het Zwaardemakerpand waarin apartementen komen en een oliefilter werd aangetroffen waarvoor geen nieuwe eigenaar werd gevonden, (GAZ)

Een oproep in Dagblad Zaanstreek leek
nog een laatste mogelijkheid, en hierop
meldde zich iemand die in 1974 de al
oudere machine uit los aangevoerde
onderdelen in elkaar had gezet. Al mer al
dus geen stuk anriek en helaas moest
ZIE aan de BAM meedelen dat er geen
nieuwe eigenaar voor het apparaat was
te vinden. Toch was ZIE de bouwers
dankbaar dat ze waarschuwden. Het was
immers ook heel goed mogelijk geweest
dat het een unieke machine betrof.
Als rweede activiteit tekende ZIE formeel |

schriftelijk protest aan tegen cen te verlenen
sloopvergunning voor het pand Wormer-

veer’, een voormalig verffabriekje aan de
Veerdijk in Wormer. Dir gebouw op her
terrein van ADM Cocoa is uniek in de

ontwikkeling van de bouwgeschiedenis

van bedrijfspanden in de Zaanstreek. Het
binnenwerk bestaat nog volledig, uit een
houtskelet zoals bij houten pakhuizen,
maar de buitenwand is van steen. Het
toont de overgangsfase naar de fabrieken
en pakhuizen met gietijzeren constructies,
die meer naar hee noorden aan de Veerdijk

“Wormerveer” aan de Veerdijk te Wormer, schuin regenaver De Adelaar, (GAZ)

staan. In het gemeentearchiefzijn nog veel
historische foto's en de originele bouwtekeningen aanwezig.
ZIEdronger bijde gemeente Wormerland
op aan om geen sloopvergunning te verlenen, eerst een gedegen bouwkundig
onderzoek te doen en de mogelijkheden
voor hergebruik te onderzoeken. ZIE
verwees hierbij naar Mercurius en De
Adelaar, bedrijfspanden die aanvankelijk
door iedereen al opgegeven waren. Ook
aan deze activiteit van ZIE werd door hee
Zaanse dagblad aandacht besteed. ZIE
heeft er vertrouwen in dat Wormerland in
overleg mer ADM Cocoa tot een verstandigebeslissing komt over de toekomst van
dic bijzondere pand, en zal hier later meer
over melden.
VERENIGING ZAANS ERFGOED
OEFICIHEEL VAN START GEGAAN

De dagelijks bestuursleden van de
verenigingen Vrienden van her Zaanse
Huis en de vereniging Zaans Industrieel
Erfgoed zerten op 19 augustus jl. bij
notaris Moester hunhandtekening onder
de fusie-akte. Daarmee hielden beide

verenigingen officieel op te bestaan,

om samen door te gaan onder de
naam ‘Vereniging Zaans Erfgoed’.

Vanaf nu vinden alle activiteiten plaars

onder deze nieuwe naam. Er wordt nog
gewerkt aan een nieuw logo en nieuw
briefpapier.
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Tot en met 17 oktober
Galerijtentoonstelling in het Zaans
Museum van de schilder Bram Vergouw.
In zijn werk staan de Zaanoevers centraal.
Tot en met 28 oktober

Overzichtstentoonstelling van Enric
Adserà Riba bij gelegenheid van zijn 65e
verjaardag in Kunstcentrum Zaanstad.
Tijdens de tentoonstellingwordt het boek

Enric Adserà Riba. De gretigheid van het

kunstenaarsschap, geschreven door kunsthistoricus Ad van der Blom gepresenteerd.
Onder bezoekers van de tentoonstelling
wordt een werk van de kunstenaar verloot.

10 oktober

Diakonova leest kinderen
Russische sprookjes voor in het Czaar
Peterhuisje. Aanvang 14.00 uur.
Marina

10 oktober

Paddenstoelenexcursie, 14.00 uur. Naeen
kortewandeling rond de Poelboerderij om
te zien welke paddenstoelen daar voorkomen, volgt een tocht met de boot door
het veld. Er wordt bij diverse landjes

gestopt om te zien welke paddenstoelen
specifiek voor het veenweidegebied zijn.
10 en 13 oktober

Kinderactiviteit in her kader van de
Kinderboekenweek in het Zaans Museum.
Van 14.00 tor 15.30 uur.

16 oktober kaarten halen bij de kassa
van het theater. Alle activiteiten zijn
gratis, behalve de theatervoorstelling.
17 oktober
Bach-concert: ‘La flûte retrouvée’, door
Laura Dobbenga op spinet en Lucas van
derSluis op dwarsfluit. Honig Breethuis,
15.30 uur.
17 en 24 oktober

De Historische Vereniging Wormerveer
organiseert historische rondwandelingen
door Wormerveer. Op3 en 24 oktober de
“Zuidroute' en op 17 oktober de ‘Noordroute’. Inlichtingen: Piet Bruijn 075
6283444 of Dick Zwart 075 6282468.

11 oktober

Lezing in De Bieb aan de Vermiljoenweg
over schotelontvangst door Rinus Dozy,
specialist in satelliersystemen. Welke sarellieren zijn in Zaanstad en omgeving te ontWerk van Enric Adserà Riba dar Kunstcentrum

van schotelontvangst en kabeltelevisie.

Zaanstad toont.

Tot en met 31 oktober

12 oktober, 1 en 29 november

Tentoonstellingoverde Noord-Hollandse
architect Cornelis de Jong: ‘Zijn leven en
werk’. Museum ‘In t Houten Huis’, De Rijp.
Tot en met 20 februari 2005

“Zaans en zo’, een fabriek voor kinderen,
waar heel veel te zien, te doen en te
beleven valt. Zaans Museum.
9 oktober

Concert

van

sopraan

vangen? En wat zijn de voor- en nadelen

Francis

van

Broekhuizen en pianiste Femke de Graaf.
Suchung de Muziekkamer.
9 oktober tot en met 21 november

‘Over Zee’, een overzichestentoonstelling
van Fred Boom in het Molenmuseum. De
schilderijen hebben een maritiem-nostalgisch karakter en geven samen een beeld
van de hoogtijdagen van de maritieme
geschiedenis in de twintigste eeuw.

Gratis (dia)lezingen georganiseerd door de
Maatschappij tot Nut van *t Algemeen,
Zaandam-Zuid. 12 oktober: ‘Peru en
Pacha Mama's Kinderen’, over her leven
van de Quechua Indianen. Arend Dik-

zaal, Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77,

Zaandam. Aanvang, 14.30 uur. 1 november: ‘De Zeedijk’. ‘De Vertoeving’,
Westzijde 88, Zaandam. Aanvang 20.00
uur. 29 november: ‘Redden op zee’ (met
óók een filmvertoning). De Vertoeving.
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17, 24 en 31 oktober

Doorrrekkers en overwinteraars, excursie
Poelboerderij, 14.00 uur. In het najaar en
de winter zijn er in heet Wormer- en

Jisperveld heel andere vogels te zien dan
in het voorjaar. Zij komen uit noordelijke
en oostelijke gebieden, zoals Scandinavië
en Siberië, om hier te overwinteren.
19 oktober

KinderArelier door de Zaans-Catalaanse
kunstenaar Enric Adserà Riba. Zaans

Aanvang 20.00 uur.
1á oktober

Museum, 14.00 tor 15.30 uur.
19 oktober

ZaanseOndernemers Societeit De Corner

Lezing mert dia's daordrs. J. Veerklamp,
stadsarcheoloog van Amsterdam, over de
opgravingen van scheepswerven in de
hoofdstad in 1996, 2001 en 2004. Leuk
om te vergelijken mert de opgravingen van
de werven aan de Zaan enkele jaren
geleden. Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling ZaanstreekWaterland, Tuinstraat 217A, Zaandijk,
aanvang 20.00 uur.

presenteert: topjournalist Jeroen Smit.

Deze schreefhet boek ‘Het drama Ahold’.
Smit vertelt over de totstandkoming van
zijn boek en gaat in op de vele vragen die
die drama opriep. Aanvang 17.00 uur,
inleiding 18.00 uur.
16 oktober

Marineme kunst van Fred Boom in Molenmuseum.

Het ‘Hof van Blaauw’ in het zuiden van
Wormerveer, vóór de restauratie.

‘De nacht van de 1001 kinderboeken’,
Spetterend slotfeest bij gelegenheid van
de vijftigste kinderboekenweek in een
sprookjesachtig verlicht Zaantheater.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op

22 oktober

Het Amstel Quarter in het kerkje van
Markenbinnen, aanvang 20.15 uur.

23 en 24 oktober

Expositie van Yolanda Eveleens, kleuretsen en Coen Keer, houtkunst in het
kerkje van Markenbinnen.
31 oktober

Herfstwandelingen door het Darwinpark
vanuit Natuurmuseum E. Heimans om
13.30 en 15.00 uur.
2 november

Lezing en rondleiding door kunstenaar
Enric Adserà Riba in het Zaans Museum.
Aanvang 14.00 uur.
6 november

Dag, van de Kunstuitleen.

7 en 21 november

Doortrekkers en overwinteraars, excursie
Poelboerderij, 14.00 uur.
7 november tot en met 29 januari 2005

Verkooptentoonstelling ter ere van het
dertigjarig bestaan van De Kunstuideen.

Speciaal voor deze tentoonstelling
'30 x 30’ worden kunstwerken van
aan Kunstcentrum Zaanstad verbonden
kunstenaars met een afmeting van

30x30 centimeter op 12 december

geveild; de opbrengsten komen ten
goede aan “War Child’. Kleine tentoonstellingen van sieraden van Leentje Linders
en keramiek van Cora Verhoog,
13 november

Olga Kradenova, viool en Miako Mashida
op piano. Suúchting de Muziekkamer.
1á november

Zaans FamilicAtelier, workshop voor
kinderen, ouders en grootouders in het

Zaans Museum. Van 14.00 tor 15.30 uur.
16, 23 en 30 november

Computercursussen, van 19.30 rot 22.00
uur. Openbare Bibliotheek Oostzaan

28 november

075 6355161, www.de-fabriek.nl

Feestelijke opening van een nieuw onderdeel van de vaste presentatie in het Zaans
Museum: 'De Zaanse Maatschappij in de
twintigsteeeuw’. Rondleidingdoor Hester
Wandel (migratie) en Ellen van Veen

Thijssestraat 1, Zaandam,
075 6312020.

7 december

(Zaans verzet). Aanvang 14.00 uur.

11 december
Concertvan harpisteLaviniaMeijer. Stichting
de Muziekkamer. www.laviniameijer.com
16 december toten met 20 februari 2005
‘De Zaanse Teekenschool’, in het Zaans

Museum. In 1827 kreeg Zaandam als een

van deeerste gemeenten in Nederland een

‘Stadsteekenschool’. De school was vooral
gericht op het ambacheelijke tekenen,

ontleend aan de huisschilderstraditie,
maar leidde ook kunstenaars op en
vormde een belangrijke stap naar de
professionalisering van het schildersberoep in de Zaanstreek. Sommige leer-

lingen, zoals Jacob Taanman en Freek

Engel werden bekende kunstenaars. In
2004 is het precies honderd jaargeleden
dat de school werd opgeheven. Het Zaans
Museum toont werk van Zaanse kunste-

naars uit de prenten- en tekeningen-

collectie van verzamelaar Klaas Woudt. De
school wordt nagebootst en bezoekers
kunnen les krijgen in de verschillende
technieken dic toen werden gegegeven
zoals modeltekenen en etsen.

19 november

Beethoven 1770-1827, voorstelling van
Regina Albrink (piano) en Klaas Hofstra

28 november

KinderArelier: Surprise-activitcit, van
14.00 tor 15,30 uur. Zaans Museum.

Bioscoop ’t Saentje,
Noorderkerkstraat 1-6, Zaandam,

Czaar Peterhuisje,
Krimp 23, Zaandam. Inlichtingen en
reserveringen bij het Zaans Museum.
Heimans Natuurmuseum,

Honig Breethuis,

Lagedijk 80, Zaandijk, 075 6217626
De Kade, Zuiddijk 9, Zaandam,
www.kade.nl, 075 6121220.

Kerkje Markenbinnen, inlichtingen
en bestellen op werkdagen van 19.00
tot 21.00 uur bij Guus Bes 075
6411879 of Deed Stolp 075 6413032.
Kinderboerderij Darwinpark,
De Weer, Zaandam.
Dagelijks geopend tot 17.00 uur.
Kunstcentrum Zaanstad,

Westzijde 39, Zaandam.

www.kunstuitleen.net,

kunst@kunstcentrum.nl,
075 6160599.
Molenmuseum, Museumlaan 18,

Koog aan de Zaan, 075 6288968.

www.zaansemolen.nl
Museum ‘In t Houten Huis’,

Tuingracht 13, De Rijp.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
13.00-17.00 uur.

Openbare Bibliotheek Oostzaan,
Zuideinde 101, Oostzaan.

info@bibliotheekoostzaan.nl,
075 6843873.
De Poelboerderij, Veerdijk 106,
Wormer. www.poelboerderij.nl,

aanvang 20.15 uur.

Secretariaat: 075 6283177,

m.vanamsterdam@hertnet.nl
Zaans Museum, Schansend 7,

21 november

Lezing ‘Het Pieterpad’ door Wim van der
Ende. Openbare Bibliotheek Oostzaan,
aanvang 20.00 uur.

075 6172252, www.debieb.nl

Verkadezaal Fluxus, Westzijde 148,
Zaandam. Zaal open 19.15 uur,

Expositie van glasobjecten van Lousanne
Schuuring en schilderijen van Joanne
Zegers in her kerkje van Markenbinnen.

25 november

De Bieb, Vermiljoenweg 9, Zaandam,

depoel@xsáall.nl, 075 6219100.
Stichting de Muziekkamer,

(spel) in her kerkje van Markenbinnen.
20 en 21 november

Kamerconcert door Gerda Veeken in het
Honig Breechuis. Aanvang 15.30 uur.

Reserveringen en adressen

Tsaar Peter en een Russische gastvrouw
ontvangen kinderen in het Czaar
Peterhuisje en vertellen waarom de tsaar
naar Zaandam kwam en wat hij hier
leerde. Aanvang 14.00 uur.

Porerer van een jonge vrouw, ets van Jacob
Taanman (8,5x13em, particuliere colletie)

19 december

ThemaRondleiding in het Czaar Pererhuisje over Anna Paulowna (Pavlona), lid

van het Nederlandse hof. Zij was cultuurbewaarster en beschermvrouwe van het
Czaar Pererhuisje. Wie was zij en wat deed
zij? Aanvang 14.00 uur.

Zaandam, 075 6162862.

www.zaansmuseum.nl

Zaanse Ondernemers Societeit
De Corner, Hellas Sport Paviljoen,
Sportlaan 4 Zaandam, 075 6165249.
Secretaris Jaap F. Pameijer,
Ruimrtevaardaan 53, 1562 BB
Krommenie, 075 6283963,
info@de/corner.nl, www.de/corner.nl
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De FAAM van

BouwCenter Floris

GEOPEND: MA T/M VR 700-47.00 UUR
SHOWROOM: O1 T/M VR 830-17,00 UUR

Timmerfabriek Visser
is wijd en zijd bekend

ZA 9.00-13.00 UUR
ZA 9,00-16,00 UUR

Onze faam wordt op waardige wijze
rondgebazuind. Wij zijn fabrikant

van het unieke [ESHraam
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HIER VINDT U ONS
Knollendammerstraat 154,
AIR UTR ARO)
CR di) N
Telefoon: 075-647 8989

en vervaardigen machinaal
timmerwerk op maat. Zowel
modern als authentiek lijstwerk, kozijnen, ramen, deuren,
trappen en overige houtproducten. Met vakmanschap
en liefde voor het
ambacht.

SWART ELECTRO TECHNISCH BUREAU BV

Het

installatiebedrijf
met oog voor
de klant

Landelijk erkend installatiebedrijf

wd

Postbus 543, 1500 EM Zaandam
Oastzijde 397b, 1508 ER Zaandam
Telefoon: 075-616 5168
Fax: 075-631 4546

E-mail: swartetb.zaandam@betine.nl

40 ZAANS ERFGOED

Timmerfabriek(JSSbv
Noorder IJ- en Zeeweg8, 1505HG Zaandam
Tel: 075-617 79-84 Fax:075-616 28 19

UNA GLLALI

Gedichtje uithet Schersboek Zaanse Schans:
De boitekant.is groen, van hout,

Koek, taai en snaai is hier te koop,

een planke weeg, veul staande laine

maardoivekaterblaift de koning!

met dwars et wit van de kozaine.

Z'n zoetighaid komt niet van honing,

En an et oithangbordglumt goud.

al kreeg z'n smaak op 't lest bekroning

=de

Á

MRSE,

toen ‘t offerbaigloof; traag as stroop,

Van binne is-et-kleureg, warm;

gong voor dut feestbrood op de loop.

d'r hange nuwe, varse geure,
al valt gien bakker te bespeure
met deeg en meel op skorten arm,

Zaans Erfgoed is geheel gewijd-aan de

Zaans Erfgoed is een geweldige infor-

Zaanse cultuurhistorie. Het tijdschrift

matiebron vooralle inwoners van Zaanstad,

informeert haar lezers over een breed

Wormerland en Oostzaan en in feite

scala aan onderwerpen, zoals archeolo-

onmisbaar voor iedereen die de Zaan-

gie, houtbouw, industriecl erfgoed, molens,

streek, mer al z'n cultuurhistorische waar-

musea, de geschiedenis van bedrijven,

den een warmhart toedraagt. Dit tijdschrift

verenigingen en instellingen, het cul-

heeft een omvang van 48 pagina's Aá

tuurlandschap enzovoort. Kortom alles

formaat, waarvan 16 pagina's in kleur,

wat met de cultuurhistorie van de

en verschijnt vier keer per jaar.

Zaanstreek te maken heeft, kan een plaats
vinden in Zaans Erfgoed.
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Ja, ik neem een abonnement op
“ZAANS ERFGOED” en krijg het blad

vier keer per jaar thuisgestuurd.

Ik maak 20 euro over op rekening
mr 62,20.91.255 van Stichting

Zaans Erfgoed te Zaandijk
Ja, ik neem een abonnement op

Naam

2

GEN GE ZE

“ZAANS ERFGOED en krijg her blad
vier keer per jaar thuisgestuurd.
Ik maak 25 euro over op rekening
nr. 62.20,91.255 van Suchung Zaans

Adres meeer KERKERS

En

Erfgoed re Zaandijk en ontvang boven-

dien het “Schetsboek Zaanse Schans”

Postcode
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door Bob Kernharmp
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VELDBIOLOGIE EN VOGELBESCHERMING

Ândeze aflevering maar eens twee sites tegelijk. Dit nummer van Zaans Erfgoed besteedt de nodige aandacht aan (volks)tuinen, parken
en het Zaanse veld, dus moesten we het hier ook maar over planten en dieren hebben.

voor mensen die minder goed zien.

Ik koos voor de sites van de afdeling
Zaanstreek-Warterland van de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV)

werkt. De agenda biedt zelfs alleen
maareen voorbeeld (?) uit 1999. Wie
echter op de vele links in de tekst

Misschien dat her lettertje wat
donkerder kan? Verder past de

Zaanstreek, cwee verschillende sites,
zowel war bertreft uiterlijk als onderwerp. Maar beide dragen bij aan het
verspreiden van kennis over her
Zaanse landschap, en daar mogen we
blij mee zijn. De keuze voor deze
sites was overigens wat willekeurig:
ze werden via google snel gevonden
op trefwoorden zoals ‘guisveld’
en ‘westzijderveld'. Wie suggesties
heeft voor andere te bespreken
sites, kan mailen naar de redactie

veel informatie over de acties en
standpunten van de vereniging met
betrekking, tot natuurbescherming,

zodatersoms metde horizontale balk

en de Vogelbeschermingswacht

natuurlijk over planten in de Zaanstreek, en ook over de Kalverpolder,
korstmossen in het Vijfhoekpark
en zelfs muggen in Westzaan. De

hoeveelheid informatie is bijzonder
groot, en ziet er degelijk uit. Geen

korte algemene praatjes. Een goede
site om bijvoorbeeld een schoolwerkstuk op te baseren. Over het
algemeen mag de lay-out van mij
trouwens wat rustiger en meer
gestructureerd.

(zaanserfgoed@planet.nl).
PLANTEN

De toepasselijk frisgroenesite van de

afdelingZaanstreek-Waterland vande

DIEREN

Devogelbeschermingswacht beperkt

veldbiologen (www.kanv.nl/zaanwarer)

zich natuurlijk tot de vogels, maar

biedt bijzonder veel informatie, al is
het cen beertje zoeken. Bovenaan de
startpagina staan vier navigatie
knoppen naar andere pagina's van

daarvan zijn er dan ook heel war in het
Zaanse landschap. Omte beginnen:
desire (www.vogelwachrzaanstreek.nl)
ziet er keurig uit! Rustig en evenwichtig van opbouw. Het grijsblauwe lettertje op de licheblauwe

deze site: ‘nieuws’,‘agenda’ en ‘publi-

caties en bestuur’, plus een link

naar de site van de overkoepelende

ondergrond oogt chic en geeft rust

vereniging. De eerste drie zien er niet
uit alsof ze de laatste tijd zijn bijge-

UMA adering Zaanstieen- Watertand

ne bn Dreenn art ng nen gn a man nn en een en
ome
Temee
wenen
en eee en

op de startpagina klikt, vindt wél

aan de ogen, maar is niet handig

breedte van de pagina zich niet
automatisch aan aan de onderling
verschillende instellingen van pc's,
geschoven moet worden. Dat is

jammer (want niet nodig), maarvoor
het overige weinig anders dan lof
voor de lay-out van deze site. Via de
navigatie, hier links in beeld, is door
de site te surfen. De zwarte lettertjes

lichten fraai rood op als je de muis

erover beweegt. Via ‘verenigingsactiviteiten’ kom je bij een lijst
van diverse bezigheden van de
vereniging, die alle weer uitgebreid
worden toegelicht. Zo werke de
vogelwacht bijvoorbeeld samen met
Staarsbosbeheer en Natuurmonumenten bij het beheer van het
Guisveld en het Oostzanerveld. Bij
de teksten staan contactpersonen,
compleet mer email-adres, en mooie
foto's. Prima! Op langere pagina's
staan tussendoor paarse pijltjes om
je met één simpele muisklik weer
bovenaan de paginate brengen. Over
deze site is goed nagedacht.
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Gedeelte van de proefopstelling van de waxinelijn

ALvifoen naast Zaans € Museum

ZAANS
KOMT STEEDS DICHTERBIJ
door Mike vanPBbergen
(foto's: Verkade Stchrng)

erkade was niet moeilijk te herkennentijdens de eind augustus afgesloten tentoonstelling ‘De Fabriek’in het Zaans Museum. Met een
aantalgevarieerde onderdelen werdhier getoond hoe een gemiddeldefabriek in de Zaanstreek in het verledenfunctioneerde. De opstelling

bood een voorproefje van wat er straks in een veelgroter verband is te zien als de Verkadecollectie in een apart paviljoen naast het Zaans
Museum is gehuisvest.

Er was lange tijd onzekerheid wat
er mer de bijzondere en uitgebreide
Verkadecollectie ging gebeuren; het

was zelfs rwijfelachtig of deze in de

Zaanstreek zou blijven. Pleidooien

van vele kanten voor het behoud
ervan voor het eigen gebied en
de inzet van directeur Fokelien

Renckens van het Zaans Muscum
leidden tot een oplossing. Volgens
planningis het paviljoen medio 2006
gereed. Er wordt achter de schermen
nu al hard aan de invulling gewerkt.

Een gesprek met Tom Verkade van

de Verkade Suchring.

|

Tegenover de toekomstige vaste plek
bij het Zaans Museum heeft de

Verkadecollectie al geruime tijd een
tijdelijk onderkomenin het pand van

de voormalige Zaanlandsche Zakkenhandel. Dir tijdelijke depot is bepaald
geen pakhuis vol lukraak opgestapeld

materiaal. Bij de schaarse gelegenheden datde collectie wordt getoond,

kunnen de bezoekers constateren dat

volledige productielijnen zijn herop-

Her 15 nu nog, nauwelijks voor te
stellen dat de oven van de biscuitlijn in
een dergelijke slechte sraar verkeerde
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gebouwd: van biscuit, chocoladerepen en waxinelichtjes. Alles draait
zoals vroeger in de echte Verkadefabrieken en dat moet ook - dezelf

De biscuitijn zoals deze nu staar opgesteld

Dechocoladelijn in de proefopstelling

in het depor man de Diederik Sonoyweg,

tijdens de opbouwfase

de opstelling komt straks ook in her

paviljoen. ‘Als je industrieel erfgoed

tentoonstelt is dar wel interessant,
maar ook erg starisch’, zege Tom
Verkade. ‘Als je her tot leven kunt
laten komen, hoeven er niet eens
bordjes bij. Apparaten die draaien
binnen de productielijn waarvan ze
deel uitmaken, illustreren zelf hun
werking.’ Tom Verkade heeft de
plannenvast al vele malen toegelicht,

maar hij blijft enthousiast als hij

erover vertelt. ‘Natuurlijk wil je het
zo authentiek mogelijk laten zien;

oude clekrromotoren mag, werken;
die zijn onveilig omdat ze teveel

vonkentrekken. We moeten dus heel

creatiefzijn om binnen al deze normentoch een zorealistisch mogelijk
beeld te geven. Maar gelijktijdig, is
dat juist ook een leuke uitdaging.
Het moer continu goed blijvenfuncttoneren en niet alleen af en toe bij
een demonstratie, De huidige opstel-

ling is dus eigenlijk één grote proeffabriek.”

Voor de productielijn van de choco-

laderepen werd lange tijd gezocht
naar een goede vervanger voor de
cacaomassa, die normaal tijdens de
verwerking, continu op cen tempe-

ratuur van zeventig graden moet
worden gehouden. Tom Verkade:
“Viscositeit, kleur en dergelijke moe-

ten de indruk wekken authentiek te

zijn. Datgeldt ook voor het gemaakte
produce: de chocoladerepen, die in

het liefst zou je het ook nog willen

demonstreren met echte producten.

Maar dan loop je meteen aan tegen

de regelgeving die er inmiddels is in
Nederland. Je komr in conflict met
de Arbo-wet en met de HACCP(de
Hazard Analysis Criucal Control
Points, een stelsel van veiligheidsvoorwaarden voor de voedselindustrie), en wat berreft de elektriciteit
moet je aan de CE-eisen voldoen.

Dar berekent dat je niet meer met

De SIG inpakmachine waarmee de
bezoekers straks hun eigen chocala

kunnen inpakken.
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aanwinst getoond: een glanzend
donkerrood gelakte pakmachine
van de Schweizer Industrie Gesellschaft, de beste die er destijds op dir
gebied waste krijgen. De machine is
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niet meer. Daar is vanwege de
veiligheid afscherming nodig, die
altijd van doorzichtig perspex is,
zodat her proces goed te volgen

technisch nog steeds volmaakt, maar

te traag voor de huidige productienormen. De machine is geschonken
door de Zwitserse fabriek die het
apparaat alleen voor demonstraties
op beurzen gebruikte. War betreft
de Duitse maten voor chocolade-

blokken moer de machine nog

Verkademeisjes pakken Nizzakoekjes in bij de stackers aan hert einde
van de bandoven (circa 1935).

de museumopsrelling van kunststof
zijn. Zo'n eindproduct moet er aan-

Al verrellend legt hij voorbeelden
van verschillende proeftrablerren

versterken door rond de machine

chocola neer. Her is opmerkelijk
hoe sterk de museumreep lijkt op
het stuk chocola dat ik bij mijn

trekkelijk uitzien. Dat kun je nog

ook voor chocoladegeuren te zorgen.
Naar de juiste dosering zijn we nog
aan het zoeken, want de geuren
mogen natuurlijk niet als hinderlijk
worden ervaren. Ik vertel hem dat ik

bij een vorig bezoek tijdens een open
dag aan het depot het gevoel kreeg
weer met een schoolexcursie door de
Verkadefabriek te lopen, zoals ik

ruim veertig jaar geleden deed. Ik

vond dar toen een onvergetelijke en
indrukwekkende ervaring: al die
immense, lange machines waar koek

en chocola in alle mogelijke variaties

en producuiestadia doorheen gingen.
‘Dat zou je nu niet meer hebbenals
je door de fabriek loopt’, zegt Tom
Verkade. ‘Op grond van de HACCP
mogen er geen excursies meer wor-

den gehouden, en alles is nu veel
meer ingepakt. Wij laten juist bewust
tandwielkasten open, zodar je her
mechanisme kan zien. We moeten
ook wel trucjes uithalen. In die
oude elektromotoren zit nu cen
kleine, moderne motor, maar daar

zie je aan de buitenkant niets van.’
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thee krijg. Ook de Mariabiscuitjes
die met een andere machine worden

‘gefabriceerd’, zien er bedrieglijk

echt uit. Het bedrijf dat die kunst-

stofkoekjes perste had er cen hele
klus aan om kleine clipjes op de

worden aangepast aan de repen
van Verkade. United Biscuies (thans
eigenaar van Verkade) stelt hier
experts voor beschikbaar. Deze
handbediende machine uit ongeveer
1930 gaar een belangrijke rol spelen
in de interactieve onderdelen van de
collectie. Bezoekers kunnen straks
hun eigen reep chocolade, die in
zilverkleurige wikkels wordt aangeleverd, van een gekleurde omwikkel
voorzien. Daarbij deed zich aanvankelijk nog her probleem voor dar
de lijm in de ‘aanlikmachine’ uitdroogt bij minderfrequent gebruik.
Oorspronkelijk konden er tar dereig,
stukken chocola per minuut op de
machine worden verwerkt. Stagiaire

Saar Francken, die voor haar studie

achterkant mee te gieten waarmee

onderzoek doet naar bedrijfscol-

de koekjes op de lopende band
bevestigd worden. Er werd meteen
nog een partij extra ‘biscuitjes’

lecties in museale opstellingen,
kwam met een simpele oplossing:

gemaakt om als sleutelhangers voor
relatiegeschenkjestedienen. AlsTom
Verkade even later aan de telefoon
geroepen wordt, grijp ikal schrijvend
gedachteloos naar het naast mijn

kopje liggende plastic koekje om er
een hapje van te nemen…

‘Doe het nec als bij enveloppen en
breng her lijmlaagjeop de wikkel aan.
Dat hoeft de machine dan alleen
maar vochtig te maken.’ Zo gezegd,
zo gedaan - en het werkt. Zo levert

iedereen zijn bijdrage aan het welslagen van het project.
VENGERVELG,

VELDE,
Als we door de fabrieksopstelling,
lopen, is het opvallend hoe ‘echt’ her
er allemaal uitziet, zelfs als de lijnen
niet werken. Dar laacste biedt wel
gelegenheid om tussen de machines
door te kruipen en details te zien,
In de museumopstelling kan dat

Mensen vinden het leuk dingen te
ervaren ofzelf iets te doen. Daarop
wordt ingespeeld. Ik mag op cen
dribbeltafel gaan staan en nadat de
vullingen uiet mijn kiezen zijn

gerammeld weer ik precies hoe het
voelt als je als toekomstige chocoladereep in je vorm bent gegoten.

Vingervlugheid kan worden getraind
op een oefenmachientje dat je leert
precies veertien biscuitjes regelijk re

pakken. Vooral kinderen zijn hierin

heel gewiekst. De meisjes die vroeger
bij Verkade als inpaksters werkten,
waren óók vaak erg jong. Ze kwamen
in de voorfase eerst in opleiding en
afhankelijk van hun kunnen, kwa-

men ze bij de beschuit, de biscuit of
de chocola. Op die laarste afdeling
werkten de nerste en artisriekste
meisjes. Een uitgebreide forocollectie wont hoe ze werkten en zich ontspanden inde pauzes. Erzijn hoe dan
ook opmerkelijk veel bedrijfsforo's.

De biscuitfabriek omstreeks 1930. De museumopstelling dateert ook uit deze periode.

inrichting in Nederland en ook in
het buitenland uniek is. Ze noemt
Bolletje dar een klein museum heeft,
Douwe Egberes met in Joure een
koffiebranderij en Van Houten in

Weesp. Maarals er al machines scaan,
zijn ze niet in beweging en blijft
de presentatie statisch. Cadbury in

Engeland riche zich meer op de

Overzicht van de productielijn van beeschunt.
Redusbovende deegmengers. centraal de
deegverdeelmachines, waarna de beschuit
bolletjes de ovens in gaan (juli 1928),

Vanaf 1904 was het gewoonte dat elk
jaar een fotograafhet hele bedrijf

doorging en vastlegde. Achteraf
bleek dat van onschatbare waarde:
de hele ontwikkeling van de
productieprocessen is vastgelegd.
Daarnaast hield ‘de oude Arnold’,
zoals Tom Verkade hem noemt, cen
goed gedocumenteerd weekboek
bij, dat eveneens een bron van informatie vorme. Het Instieuut Collectie
Nederland noemde in oktober 2003
de Verkadecollecne ‘uiezonderlijk en
buitengewoon waardevol door de
lange periode van zorgvuldige documentatie’. De verzameling is zeer

divers en bestaat naast uitgebreid
archiefmateriaal, foto's en films ook
uit veel driedimensionale objecten,
zoalskoekblikken, reclamemateriaal,
posters, werkkledingen natuurlijk de
gereconstrueerde productielijnen.
Saar Francken bevestigt dat deze

geschiedenis van her chocalagebruik
en verkoopt veel van de eigen producten. Ook in België is een chocolademuseum, maar daar berreft het
een bonbonmaker - hier worden
eveneens producten verkocht. Het is
de bedoeling om straks óók bij her
Verkadepaviljoen de producten te
gaan verkopen waarvan defabricage
wordt getoond.
SAMENWERKING

Bij de overname van Verkade door

United Biscuits invenrariseerden de
broers Tom en Erik Verkade (laarstgenoemde was toen directeur van het
bedrijf} wat er allemaal aanhistorisch
materiaal was. Zij betaalden daarvoor
de raxatieprijs en vormden de
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Verkade. Daarna kwam het materiaal terecht in het depot tussen de
Diederik Sonoyweg en de Leeghwaterweg. Tom Verkade: ‘Het zag
er allemaal niet meer uit, doordat het
zo lang niet was gebruikt. Muscaal
ingestelde mensen zagen het niet

werken nu een programma van eisen
uit voor het paviljoen en dan volgt
er een keuze voor een architec,
waarbij het prakusch is als dac Van
Hillo zou kunnen zijn - de ontwerper van her Zaans Museum waar hert
paviljoen dus naast komt. Daarna
volgt een ardikel 19-procedure om
het bestemmingsplan aan te passen
en vervolgens de bouwfase. We verwachten medio 2006 zover te zijn,

dar we kunnen inrichten. Het verplaacsen van alle apparatuur is niet
zo'n probleem. Alles zit op rails

gemonteerd met paspennen en clek-

trische koppelingen. Het is een
kwestie van de boel loshalen,de rails
in het paviljoen aan de overkant
neerleggenen alles is weer snel op te
bouwen.’ Het klinkt allemaal smpel,
maarTom en Erik Verkadelarenzich
vast leiden door de woorden van
Ericus Verkade, die in 1886 tot zijn

vijftien werknemers bij de opening
van zijn Stoom Broadfabriek sprak:

“Weer wel, wij hebben slechts één

belang. Wij willen de vruchten
plukken van onze arbeid en deze
kunnen wij alleen verkrijgen door

eendrachtige samenwerking,’
Jonge Verkademedewerkers snijden
bischuisbolders door (circa 1900).

zieten. Wij zijn toen eerst met een

simpele proefopstelling begonnen en
tijdens een open dag was het publiek
meteen enthousiast. Dat stimuleerde ons dóór te gaan met onze opzet
om de productiepracessen visueel
en technisch simpel re tonen. We
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KAKESBOUWTOP
STERKE FUNDAMENTEN
hiken bouwkundië inzicht, duiddtijke Raerden een strakke
planning. Dat zijn de sterkefundamenten waarmee Bouwbedrijf Kakes
uit Zaandam elk bouwproject aanpakt. Zowel bij nieuwbouw, groot

onderhoud, renovatie of restauratie heeft Kakes een solide reputatie

opgebouwd. Daar zijn we meer dan’ 125 jaar geleden al mee

„begonnen. En een eenmaal genomen voorsprong moet je koesteren.
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Bouwbedrijf Kakes bv, Jufferstraat 1, 1508 GE Zaandam, Telefoon 6075-6123 249, Internet: www.kakes.nl

