Verschijnt

3-maandelijks

September 1987~no.l03

DE ZAANSE SCHANS OP EEN VERKEERD PAD (2)
DE ZAANSE SCHANS, NAAR EEN BETER PERSPECTIEF
Samenvatting van het eerste artikel:
In het eerste artikel (juni 1987) heeft ondergetekende
zijn hart gelucht over de gegroeide ontwikkeling op de
Zaanse Schans. Hij stelde daarbij dat de situatie op de
Schans langzamerhand is vastgelopen, in het bijzonder
door de enorme toeristische ontwikkeling, het gebrek aan
goede voorzieningen voor de bezoekers en de steeds omvangrijkere commerciële aktiviteiten op de Schans.
Door ook de, nu in aanbouw zijnde door Ahold geschonken,
Oostzaner boerderij voor commerciële doeleinden te bestemmen werd, volgens hem, een unieke kans gemist.
Aan de "Volendamisering" van de Schans dient snel een
eind te komen, was een uit het genoemde artikel te ontlenen hoofdconclusie.
REACTIES OP HET VORIGE ARTIKEL.

Er zijn vele reakties gevolgd op dit artikel, enkele
schriftelijk, vele mondeling. Bijna unaniem werd de beschrijving van de ontwikkelingen op de Zaanse Schans herkend en bevestigd.

Ook binnen het Bestuur van onze vereniging is de Zaanse
Schans vaak zorgelijk onderwerp van discussie geweest.
De reakties op het artikel en niet in de laatste plaats
de grote betrokkenheid van onze vereniging zowel bij de
opbouw van de Schans, als nu heeft ons Bestuur doen besluiten zich uitvoerig te oriënteren omtrent een betere
toekomst voor de Schans.
Hiertoe is een nota samengesteld onder de titel "Bezinning op de Zaanse Schans". In deze nota worden de problemen van de Zaanse Schans verder geanalyseerd en er wordt
aangegeven op welke wijze aan de Schans een betere toekomst kan worden gegeven.
DOEL VAN DEZE NOTA EN TOTSTANDKOMING.

Deze nota is in de eerste plaats bedoeld voor de Stichting Zaanse Schans, als "houdster" van dit kostbare erfgoed en de "draagster" van de verantwoordelijkheid voor
het wel en wee van dit unieke buurtje.
Deze nota is tevens bedoeld voor de bestuurders van de
Zaangemeenten, de Provincie, de Rijksoverheid, en alle
bij de Schans betrokken verenigingen en stichtingen.

De Zaanse Schans en de
Gortershoek.avondsfeer.
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Onze vereniging hoopt en verwacht dat met haar nota een
nuttige bijdrage wordt geleverd bij de, reeds aangekondigde, besluitvorming over de toekomst van de Schans, door
de Stichting Zaanse Schans. De nota is onder meer tot
stand gekomen na gesprekken met een aantal deskundigen
op het gebied van historisch-culturele objecten.
Hierbij is te noemen Dr. G. Overdiep, voorzitter van de
Stichting Bourtange. Het gerestaureerde vestingsstadje
Bourtange (Groningen) is in een vergelijkbare positie
als de Zaanse Schans.
Tevens is te noemen het contact met Ir. F.D. ten HalIers,
(van de Rijksdienst voor Monumenten te Zeist). De heer
ten HalIers is in het verleden betrokken geweest bij de
Zaanse Schans; Tenslotte kan worden vermeld het contact
met Drs. T. Knoester van Moret Advies te Utrecht, die
grote ervaring heeft met toeristische projecten.
Het ligt in de bedoeling dat het eerste exemplaar van
de nota eind september a.s. wordt aangeboden aan de
voorzitter van de Stichting Zaanse Schans, te weten
Wethouder A.G. Brinkman.
In het onderstaande zijn op beknopte wijze de aanbevelingen van de nota aangegeven. Voor geïnteresseerden is,
zo lang de voorraad strekt, een exemplaar van de nota
beschikbaar.

3. De woonfunctie dient versterkt te worden. Onder meer
door het beperkt mogelijk maken van de bouw van Zaanse panden op basis van bekende vormen en constructies
van verdwenen Zaanse panden.
Een bewonersvereniging zal vervolgens de belangen van
de bewoners van de Schans het best kunnen behartigen.
4. De Stichting Zaanse Schans zal, voor een dergelijk
beleid, haar eigen financiële ruimte moeten scheppen.
Deze ruimte zal kunnen ontstaan door:
- de verkoop van de woningen op de Schans aan de
bewoners.
De huidige verhuurexploitatie is zeer ongunstig,
onder andere door het ontbreken van fiscale aftrekmogelijkheden voor de bewoners van deze monumentenparken. Op termijn zal een zeer groot gedeelte van
het huidige tekort van de Stichting (ruim
ƒ 200.000,-) hierdoor kunnen verdwijnen.
- de toerist betaalt voor de voorzieningen op de
Schans.
De toegang tot de Schans blijft vrij, maar slechts
een te kopen "carnet" geeft toegang tot de voorzieningen op de Zaanse Schans, zoals tot het bezoekcentrum met de exposities, de gidsrondleidingen,
het Noorderhuis, het Klokkenmuseum en de molens.

AANBEVELINGEN.

5. De Stichting Zaanse Schans zal de hier geschetste
doelstellingen en taken het best kunnen vervullen door
een lossere band met de verbonden Zaangemeentes.
Een dergelijke situatie wordt mogelijk gemaakt door
het op termijn verbreken van de financiële banden,
door haar eigen financiële ruimte.

1. De Stichting Zaanse Schans heeft zich, na de voltooiing, te veel beperkt tot de beheerstaak van de panden
op de Zaanse Schans.
De Stichting zal zich op korte termijn tevens intensief moeten richten op het scheppen en in stand houden van kwaliteit goede voorzieningen voor de meer
dan 600.000 bezoekers.
De Stichting zal hierbij tevens de functie vervullen
van "presentator" van de Zaanse Schans, en in brede
zin, van de Zaanse cultureel-historische ontwikkeling.

6. Tenslotte wordt gesteld dat deze uitbreiding van de
taken van de Stichting hoge eisen zullen stellen aan
de bestuursstructuur en het professionele apparaat
van de Stichting.

2. De door de Stichting te scheppen nieuwe voorzieningen
betreffen onder meer een bezoekerscentrum. In dit centrum passen tijdelijke en permanente exposities over
onder meer de totstandkoming van de Zaanse Schans, de
Zaanse bouwontwikkeling in de loop der eeuwen en de
economische- sociale- en technische ontwikkeling van
dit oudste industriegebied van Europa.
Als een voorziening kan tevens worden gezien rondleidingen door enthousiaste gidsen, alsmede het leggen
van "lijnen" naar andere Zaanse plekken als de Gortershoek,Westzaan, Jisp, het Molenmuseum en Haaldersbroek.

Het Bestuur van onze vereniging wenst de Stichting Zaanse Schans tenslotte veel sterkte en wijsheid toe bij
haar besluitvorming omtrent "een betere toekomst voor de
Zaanse Schans".
De Schans is het waard!

ANNONCES

BERICHT

Op zoek naar de volgende Zaanse boeken:

"GEBOUWD IN DE ZAANSTREEK'

R. Sman, voorzitter.

Uw berichten graag naar de heer J. Leguijt, de Kersenboomstraat 36, Westzaan. Telefoon: 075 - 282487.

Het verheugt ons zoveel enthousiaste reacties te ontvangen over ons jubileumboek voor wat de inhoud, leesbaarheid en uitvoering betreft.
Voor de nieuwe leden en late bestellers geven wij u
hieronder nog eenmaal het gironummer van onze informantpenningmeester J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ Assendelft door en wel nr 742899, waar u voor f. 39,50
als lid van de vereniging onder de vermelding "Gebouwd",
dit prachtige boek alsnog kunt bestellen.
Leden buiten de Zaanstreek betalen f. 44,—(incl. verzendkosten ).
Niet-leden in de Zaanstreek betalen f 49,50
Niet-leden buiten de Zaanstreek f. 54 — incl. verz.kost.
Dit alles zolang de voorraad strekt!

Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u vóór l
november te zenden aan: Schoolpad 33, 1521 DE Wormerveer.

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l NOVEMBER TEGEMOET!!!

D. Vis
J. Aten
Boorsma
C. Bruyn
D. Vis
J. Heyn

"De Zaanstreek"
"Wormerveer langs weg en Zaan"
"Oud Zaans molenleven" deel I
" Een zakkennaaier grijpt naar
het geluk"
"Drie eeuwen verf"
"Gedenkboek 60 jaar houthandel
Rot" (een houten jubileum)
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BERICHT
Hierbij informatie
Zaanse Historische
Amor Vincit Qnnia,
Hiervan zijn reeds

UITNODIGING

Deel

Wilt u alvast in uw agenda noteren dat de jaarlijkse
ledenvergadering van onze vereniging zal plaatsvinden
op maandag 9 november 1987 in "De Lelie" op de
Zaanse Schans om 20.00 uur.

Deel 2:

Deel 3:
Op deze avond zal, na het officiële gedeelte, een inleiding worden gehouden door:

Deel 4:

Dr. L. Hacquebord van het Arctisch Centrum van de

Rijksuniversiteit Groningen onder de titel

Deel 5:

VROEGE NEDERLANDSE WALVISVAART

(1612-1660)

Deel 6:
Deze interessante inleiding, met een diapresentatie, is

onder meer gebaseerd op de Smeerenburg-expeditie van

Deel 7:

1979/1980.

Deel 8:

Ben aparte convocatie met de agenda wordt u enkele weken

voor deze avond toegezonden.

over de verschenen delen van de
Reeks, uitgegeven door de Uitgeverij
te Westzaan.
verschenen:

J.J. Stolp - Stadskernonderzoek of op zoek naar
Zaandams verleden, (uitverkocht)
C. Meyer - De Zaanse Walvisvaart 1650 - 1800.
(uitverkocht)
J.J. 't Hoen - De Zaanstreek gedurende de bezettingstijd 1940-1945.
(Beperkt leverbaar)
Jac. v.d. Koog - Claes Gerritzoon Compaen, de
zeerover van Oostzaan.
(Beperkt leverbaar)
C.J.Schoone-Slop - Het Zaans Kostuum.
(incl. tekenpatronen)
S. Heinis - De verwoesting van het dorp Zaenden
door de Drechter-Friezen in 1155.
H. Bosma - Heel de ziekenhuizen - Van plaatselijk
Zaans ziekenhuis naar De Heel.
Koog - De strijd om de vrijheid.
Jac. v.d.
Zaankanters in verzet tegen de
Spaanse tiranie tijdens de 80jarige oorlog 1568 - 1648.

Het Bestuur

Naar aanleiding van de viering van het 100-jarig kerkgebouw de MARIA MAGDALENA werd door de heer D. Kerssen
een boekje samengesteld "Van vleethuis tot parochiekerk"
De heer D. Kerssen dook bijna 3 jaar de archieven van
de gemeente Zaanstad in, wat geresulteerd heeft in dit
uitgebreide boek. Het boek verschijnt in een oplage van
650 stuks, in eerste instantie zal het te koop worden
aangeboden onder de parochianen, die hierin de geschiedenis kunnen lezen van deze parochie en 't eerste stenen
kerkgebouw van't Kalf.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer H. Krabbendam
De heer H. Drion
De heer W. Mensert
De heer C. Walig
De heer P. van der Blom
De heer J. Sikkema
De heer W. Kruiswijk
De heer A.E. Leusink
De heer F.S. Smit
De heer E. ten Wolde
Me j. L. Sman
De heer L.N.H. Bakker
De heer Ir. Laurens Vis
De heer A. van den Berg
De heer Ph. de Wit
De heer G. Fust
Hotel "Huis te Zaanen"
De heer R. Baas
De heer A. de Boer
De heer W.K. van der Lingen
De heer C.F. Schone '
Mej. Chr. Sman
Mevrouw L. Snuif-Verwey
De heer H.J. Süter
De heer T. Drost
De heer J. Pielkenrood
De heer W. Remelink
De heer E. Scheelings
De heer R. Soester
De heer H. de Witte

Alkmaar
Amsterdam
Delft
Hoorn
Huizen
Jisp
Koog a.d. Zaan
Koog a.d. Zaan
Kronmenie
Krommenie
Lisse
De Rijp
Wassenaar
Westzaan
Westzaan
Wormer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
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RESTAUREREN EN ONDERHOUD (1)
Monumenten hebben in de regel een zakelijke eigenaar,
maar ze zijn ook, door de verschillende historische waarden die er aan werden toegekend, het bezit van de gemeenschap. Dat geldt vooral, maar niet alleen, voor de van
overheidswege beschermde monumenten.
Het opknappen en instand houden van oude huizen en andere monumenten is niet alleen een kwestie van (opnieuw)
mooi maken. Het bewaren en het onderhouden van de materialen en constructies speelt daarbij een zwaarder wegende '
rol.

Bij restauraties en herstelwerkzaamheden aan (al dan niet
beschermde) monumenten worden soms fouten gemaakt. Deze
kunnen de oorzaak zijn van nieuwe gebreken, die dan weer
aanmerkelijke (financiële) schade tot gevolg kunnen hebben. Een restauratie is bedoeld om een monument weer in
technische goede staat te brengen, maar moet ook zo uitgevoerd zijn dat de onderhoudskosten na de restauratie
zoveel mogelijk beperkt blijven. Daaraan schort het nog
al eens. Het wegwerken of verdoezelen van fouten (je ziet
het dan toch niet meer!) blijkt achteraf vaak een dure
kunstgreep te zijn geweest. Gezien de soort fouten die
gemaakt worden, waarover later meer, lijkt het er echter
op dat deze in veel gevallen zonder veel moeite en kosten vermeden kunnen worden.

Uiteraard geldt dit ook wanneer eigenaren zelf een restauratie/verbouwingsplan opstellen en dat ter goedkeuring
,bij de instanties indienen. Zij doen er goed aan om zich,
zoveel mogelijk van deskundige hulp te voorzien. Onzorgvuldige bestek- en werkomschrijvingen leiden tot fouten
in de uitvoering.
3. Materiaalfouten. Het toepassen van ondeugdelijke en
niet op de juiste manier verwerkte materialen leiden bij
voorbaat tot verhoogde onderhoudskosten later. De keuze
Van materialen houdt onder meer verband met financiële
overwegingen en met overwegingen die vooral bij de monumenten-restauraties naar voren komen: het passen bij (in)
de bestaande (aanwezige) materialen en constructies. Het
invoegen van andere en nieuwe onderdelen in, tussen of
aan het aanwezige werk geeft evenzovele aansluit-conflicten. Verbindingen van verschillende delen en ontmoetingen
van onderdelen in verschillende en van dezelfde materialen, komen bijv. voor bij het vervangen van verrotte kozijn-onderdelen. Als inboetwerk (reparatie) in een muur
noodzakelijk is, dan moeten er al tenminste twee keuzen
gemaakt worden: de steen en de specie. Het zal zelden
voorkomen dat daarbij beide, of zelfs maar één van beide
exact overeenkomen met het bestaande werk: dan is er al
een conflict. Wanneer een herstelde muur dan van een afwerklaag voorzien moet worden, komen er nog meer "aansluif'-problemen bij. Het is het beste, zo niet noodzakelijk, om bij een restauratie, met het oog op het toekomstige onderhoud, dergelijke conflicten zoveel mogelijk te
beperken en uiterst zorgvuldig te zijn bij de keuze van
de materialen. De toepassing van de materialen bij restauraties vereist de nodige ervaring. Als de mogelijkheden die materialen in zich hebben niet goed worden onderkend, ook in samenhang met die van de reeds in het gebouw
aanwezige, zal onderhoud weer spoedig noodzakelijk worden
door bijv. versnelde slijtage, scheurvorming, roesten enz.
4. Geldmiddelen. Ten gevolge van geringe beschikbare financiën wordt bij (onderdelen van) een restauratie wel
gegrepen naar de "goedkopere uitvoering". Daarbij wordt,
vaak ten onrechte, zowel op de materialen als op het arbeidsloon bezuinigd. De toepassing van materialen van
lichtere of mindere kwaliteit, van besparende werkwijzen
en van bezuinigingen op de hoeveelheid uit te voeren werk,
moet altijd weloverwogen gebeuren. Een "haalbare" begroting wordt meestal gevolgd door meerwerk-rekeningen achteraf! Het gevaar is groot dat ondoordachte bezuinigingen,
als genoemd, de onderhoudskosten later zullen verhogen.
Meer dan normaal onderhoud, als gevolg van een minder
goed geslaagde restauratie, betekent ook weer verlies van
oorspronkelijke materialen.

Optredende gebreken hoeven evenwel niet altijd het gevolg te zijn van een restauratiefout. Bedoeld wordt het
tijdsverloop na het herstelproces, waarin de normale
slijtage optreedt, bijv. bij schilderwerk, en waarin onderhoud moet worden verricht. Bij een goed uitgevoerde
restauratie moet zulk onderhoud echter beperkt kunnen
blijven. Gebreken kunnen ook optreden als gevolg van een
oorspronkelijke bij de bouw gemaakte fout.

In een volgend nummer van "Anno 1961" zullen een aantal
voorbeelden worden gegeven en toegelicht.
S. de Jong.

Fouten bij restauratiewerken kunnen verschillende oorzaken hebben en op verschillende niveaus ontstaan of worden gemaakt.
1. Uitvoeringsfouten. Deze ontstaan tijdens het werk door
(te) weinig vakkennis of ervaring bij de "vak"mensen.
Vaak zijn het ook gewoonte-fouten. Maar ook onoplettendheid, onzorgvuldigheid en onverschilligheid kunnen voor
de periode na de restauratie veel onheil veroorzaken.
Tot de uitvoeringsfouten moeten ook gerekend worden onvoldoende begeleiding en toezicht door de aannemer (uitvoerder) of de architect (opzichter). De fouten blijven
ongecorrigeerd wanneer toezichthoudende instanties (overheid) niet voldoende bij de uitvoering betrokken zijn.
2. Ontwerpfouten. Door ontwerpers van restauratieplannen
worden onder meer fouten gemaakt wanneer zij onvoldoende
kennis hebben (genomen) van het monument. Deze zouden
minder veelvuldig voorkomen als vóór elke restauratie en
verbouwing een goed uitgevoerd vooronderzoek werd gedaan.
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EEN DER OUDSTE HUIZEN VAN ZAANDAM
GESLOOPT...
Begin april 1987 constateerde een van de bestuursleden
van Zaans Schoon dat een aanvang was gemaakt met de
sloop/demontage van het pand Dam 40 (hoek Cz. Peterstraat) te Zaandam. Kort daarvoor was onze aandacht al
getrokken door een artikel in "De Typhoon" (28 maart
1987) waarin werd medegedeeld dat de gevel van het "leegstaande en bouwvallige" pand Dam 40 op verzoek van de
gemeente was gestut. In een commentaar van de Westzaanse
architect H. Valk in hetzelfde artikel deelde deze mede,
dat Dam 40 weliswaar oude elementen bevatte, maar dat
het pand geen monumentwaarde bezat. Dit laatste bevreemdde ons, aangezien naast het betreffende pand jarenlang
een bord heeft gestaan met daarop de mededeling dat Dam
40 gerestaureerd zou worden. Dat doe je toch niet als
het pand geen monumentenwaarde zou bezitten?
Wat is nu het geval. Dam 40 was een in bouwtechnisch en
cultuur-historisch opzicht bijzonder interessant pand;
zodanig dat Stichting Zaans Schoon in november 1986 aan
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft verzocht cm Dam 40 op de lijst van beschermde monumenten te plaatsen. Het College van B. en W. van Zaanstad werd hiervan in kennis gesteld.
Dam 40 was een dijkhuis, waarvan het oudste gedeelte uit
de eerste helft van de 17de eeuw dateerde. Plattegronden,
een doorsnede en de indeling van de oorspronkelijke voorgevel treft u aan in "Gebouwd in de Zaanstreek", p. 84.
In tegenstelling tot hetgeen de Typhoon in haar bovenaangehaalde artikel schreef, verkeerde het houten casco
van het pand in uitstekende conditie.

I-p
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Er waren diverse gronden voor het verzoek tot plaatsing
op de monumentenlijst: de ouderdom van het pand, de gaafheid van het casco, de aanwezigheid van vele bijzondere
bouwonderdelen en de opmerkelijke plattegrond. Voor wat
betreft de bouwonderdelen noem ik: korbelen met sleutelstukken, de eiken spiltrap, eiken krommers.
De heer S. de Jong schrijft in "Gebouwd in de Zaanstreek" over de betreffende plattegrond, dat het onderhuis, dat dus tegen de dijk aan lag, en de ruimte op de
begane grond (op dijkhoogte) zich naar achter toe versmalde, terwijl de ruimte op de verdieping rechthoekig
was.
Hierdoor vertoonde het huis aan de linker zijgevel een
bijzondere "overkraging". De heer de Jong vermoedt dat
de betreffende bouwkavel zich naar achter toe versmalde
maar dat men niettemin op verdiepinghcogte een rechthoekige ruimte wenste te maken zodat kapspanten gelijk
van afmetingen en schuinte konden worden gemaakt.
Naar aanleiding van het krantebericht, heeft onze stichting de bijzondere waarde van Dam 40 nogmaals onder de
aandacht van het College van B. en W. van Zaanstad gebracht. Daarbij hebben wij verzocht cm een eventueel verzoek om een sloopvergunning hetzij aan te houden dan wel
af te wijzen, teneinde het College van G.S. in de gelegenheid te stellen zijn oordeel over het pand uit te
spreken.
H. Pielkenrood
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Zover mocht het helaas niet komen. Naar achteraf is komen
vast te staan, heeft wethouder Pans op 2 april 1987 mondeling een sloopvergunning aan de eigenaar van Dam 40 verstrekt. Het huis is direct daarna gesloopt. Het College
van B. en W. heeft ons later schriftelijk medegedeeld dat
de stenen voorgevel van het pand bouwvallig was geworden
'waardoor gevaar optrad voor de omgeving, hetgeen de mondelinge afgifte van de sloopvergunning gerechtvaardigd
zou hebben.
Stichting Zaans Schoon is het hiermee volstrekt oneens.
Van de mogelijkheid om een sloopvergunning mondeling te
verstrekken dient slechts in acute noodsituaties gebruik
gemaakt te worden. Daarvan was in het geval van Dam 40
geen sprake. Zoals hierboven reeds gesteld, verkeerde het
houtscelet van het pand in uitstekende conditie, en de
eventuele gevaarzetting van de stenen voorgevel (die uit
deze eeuw dateerde) was niet van dien aard dat dit niet
met adequate middelen te ondervangen was. Een en ander
rechtvaardigt de mondelinge afgifte van een sloopvergunning zeer zeker niet.
Onze stichting acht de bovengeschetste gang van zaken bijzonder teleurstellend en wel om de volgende redenen:
1. Nu wij het College van B. en W. in november 1986 op de
hoogte hebben gesteld van ons verzoek tot plaatsing
van het pand op de Provinciale monumentenlijst, is het

gebruikelijk dat een sloopvergunningaanvrage wordt
aangehouden of afgewezen; in ieder geval behoort vooraf overleg plaats te vinden in de gemeentelijke werkgroep monumenten en beeldbepalende panden (thans: Monumenten-adviescommissie) waarvan Zaans Schoon deel
uitmaakt.
Door de mondelinge afgifte van een sloopvergunning,
waarna direct een aanvang is gemaakt met sloop, is aan
belanghebbenden de mogelijkheid ontnomen om daartegen
bezwaar te maken en om eventueel schorsing van dat besluit te verzoeken.
Zaans Schoon heeft het College van B. en W. om nader commentaar gevraagd. Hoe het zij, ons is inmiddels gebleken
dat de betreffende wethouder niet op de hoogte was van
het verzoek van Zaans Schoon tot plaatsing van het pand
op de monumentenlijst. Het ware wenselijk dat dit soort
zaken op bestuurlijk niveau gecoördineerd wordt en dat
conform een zeker beleid gehandeld wordt. Dan had in het
onderhavige geval de sloop voorkomen kunnen worden van
één van de oudste huizen van Zaandam.
H. Pielkenrood.

BARBIE'S VAN WELEER
Dat kinderen vroeger ook graag hun fantasie uitleefden
blijkt wel uit de prachtige collectie poppen die in de
Zaanlandse Oudheidkamer aanwezig is.
Twee stuks hiervan zijn afgebeeld.

UITNODIGING
nodigt zijn leden en de lezers van "Anno" uit vooi
Het onderwerp is

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het gebouw
"De Vertoeving", naast de Doopsgezinde Vermaning in
de Westzijde, en wel op dinsdag 27 oktober a.

BERICHT
Vanaf vrijdag 2 oktober zal in stijlkamer
"Het Noorderhuis" op de Zaanse Schans de
expositie "Van revolutie tot opstand" te
zien zijn.De expositie,geopend door welzijnswethouder A.Brinkman,geeft een beeld
van de Zaanstreek in de jaren 1787 tot
1813,achtereenvolgens de Patriottentijd
(tot 1795)De Bataafse tijd (tot 1802) en
de Franse tijd (tot 1813).Er zijn onder
andere oude prenten,archiefstukken en
voorwerpen als vlaggen en wapens te zien.
De verklarende teksten zijn van de hand
van de heer G.J.Onrust,daarbij geholpen
door het Gemeentearchief van Zaanstad.
De expositie duurt vier weken.
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DE WIEZELTJESPOEPER
Bij de wisselende collecties in de Zaanlandse Oudheidkamer is het vaak leuk iets uit je jeugd te herkennen.
Zo gebeurde het mij dat ik na 50 jaar weer een
" w i e z e l t j e s p o e p e r " zag.
Nu is dit iets totaal onbekends. In geen encyclopedie
komt het woord "wiezel" voor, maar wel in het Zaans woordenboek.
Een wiezel is een koperen speelmuntje met een diameter
van ca 12 mm. De wiezeis werden in een houten tonnetje
bewaard en werden dan met spelletjes als geld gebruikt.
Aan één kant was het woord "Spielmarke" te lezen.

En wie weet kunnen wij straks in de Zaanse encyclopedie
nog lezen wat de diepere betekenis is van de "Zaanse
bolissen".
J.C.

De wiezeltjespoepers waren stenen poppetjes van ca. 5
cm hoog. Ze stelden een mannetje voor die met afgestroopte broek zat te drukken. In die poppetjes werd een strengetje gestopt dat eruit zag als een lang snoer saucijsjes
van 3 mm dikte. Wanneer dit in het poppetje gestopt was,
werd het einde aangestoken en dan kwamen er rondjes uit
ter grootte van een wiezel. In een tijd dat "poep" een
vies woord was, was dit voor kinderen natuurlijk een
pracht vertoning.

Er bestonden ook nog andere poppetjes, n.l. de Duitse
"Dukatenscheissers", deze waren van chocolade of marsepein gemaakt en waren gevuld met als dukaten verpakte,
ronde chocolaatjes.
Zo'n
100 jaar geleden werden deze poppetjes in de Sinterklaastijd aan de deur verkocht door kiepsters (Kiep is
een rieten mand). Op. Zaandijk kwam Neel Fonteijn met de
kiep langs de huizen.
Mogelijk zit in dit verhaaltje toch nog een aangevertje
voor psychologen. Volgens Alan Dundes in zijn boek uit
1984:
"Life is like a chicken ccop ladder, A portrait of
German culture through folklore", schreef Freud in 1908
al over "the anal erotic character" van de Duitsers. In
dit verband werden ook genoemd de kleine stenen w.c.potjes met mosterd of chocolade muntjes gevuld.
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de Jong.

BERICHTEN
De nieuwe lezers van ANNO wijzen wij nog even op onze
jubileum-uitgave "De Zaanstreek belicht" 1863-1878.
De Foto's van Breebaard, een der eerste fotografen die
in de Zaanstreek werkten. Daardoor is in het bijzonder
de karakteristieke Zaanse (hout)bouw -een bouwwijze die
naar nu wordt ingezien van grote cultuurhistorische betekenis is-vastgelegd. Bedoeld voor minnaars van onze
'eigenaardige' streek, met een voorwoord van Klaas Woudt,
die op zijn bekende wijze het boek bij u inleidt.
Jan Pieter Woudt schreef de tekst bij de foto's en Ron
Brinkman verzorgde de vormgeving. De originele foto's
werden merendeels beschikbaar gesteld door het gemeentearchief van Zaanstad.
Dit boek is bij de boekhandel voor ƒ 29,50 te koop.
Te bestellen onder nr ISBN 9071123065 Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer.

Gemeente Zaanstad heeft een bundel toeristische routes
uitgegeven getiteld "Raike Ommetjes.
Deze bundel bevat, 8 routes voor wandelingen c.q.
fietstochten door de Zaanstreek.
Ook de natuurgebieden zoals de Reef, het Guisveld zijn
in de routebeschrijvingen opgenomen.
Een duidelijk routekaartje geeft de bijzonderheden die
u tegenkomt aan.
Niet alleen monumenten worden genoemd
maar ook bij voorbeeld de geschiedenis van bedrijven
die men tijdens de route tegenkomt.
Route 1: Omgeving van de Russische buurt.
Route 2: Gebied tussen Stationsstraat en Blauwe Arendspad in Zaandam.
Route 3: Zaandam oost.
Route 4: Koog aan de Zaan.
Route 5: Zaandi jk.
Route 6: Wormerveer.
Route 7: Krommenie.
Route 8: Westzaan en Assendelft.
De bundel met acht "Raike Ommetjes" kunt u verkrijgen
bij de hulpsecretarieën in uw woonplaats en bij de
V.V.V-, Gedempte Gracht 76 Zaandam voor de prijs van
ƒ 6,95.

DRIE EEUWEN HAND-BRANDSPUITEN AAN
DE ZAAN
REQUIEM AAN DE BLUS-EMMER
Tijdens het zoeken naar vroege gegevens in oude papieren
vond ik een geschrift, waaruit ik opmaakte dat het op 12

1697-23 NOVEMBER betaalt voor 2 brandspuyten met aankleve
van dien, gelijk breeder te sien 1550-9-10.
Blijft per cas 41-12-12.

AUGUSTUS 1987, 300 jaar geleden was dat in ZAANDAM de

eerste handbediende brandspuit arriveerde. In de brandweer-omgang werden dit "HANDSPUITEN" genoemd.
Via H.L.M, van HEIJNSBERGEN kwamen de volgende aantekeningen van de heren S. LOOTSMA en J. ZWIKKER in mijn mappen, uiteindelijk dus uit oude annalen en kas-aantekeningen van de gemeente ZAANDAM.
1687-27 MEI en volgende dagen bij VRIJWILLIGE GIFTEN opge-

1701-23 JULI Jacob Woutersz voor reparatie aan onze dorpsleeren emmers die beschadigt waren in de
brandt die geweest is in de gorterij op de Valdeurssloot tot Oost Zaandam op den 16den dezer des avonds 9 uur 0.18.0.
Dezelfde datum, aan Pieter J. Gyszen voor reparatie aan de brandspuyt No. 2 2-6-0-

sameld tot WEST-ZAANDAM omme daarvoor te kopen BRANDSPUYTEN en verder Brandgereedschap,

1702-17 FEBRUARY aan Claes Jacobszoon Assem voor een half

de somma van 1625-3-0(zestienhonderdvijfentwintig gulden, drie stuyvers en o penningen)

vat echt guldensbier bij het proberen van de

1687-12 AUGUSTUS en volgende dagen voor 2 brandspuyten en
't gene daaraan dependant, betaalt volgens
een rekening daarvan apart gehouden, de somma van 1262-16-0. So blijft er heden van dit

1712-19 JULY AAN Aegte Claes voor driekwart vat bier aan
de brandspuyt gelevert 5-4-10.

geld per kassa 362-16-8.

1697-2 JULI en volgende dagen zijn door 8 personen door
burgemeesteren aangesteld, gecollecteerd, ontvangen tot aankoop van nog twee brandspuyten,
alles in brede te sien en in apart boekje
daarvan geschreven, de somma van 1592-2-6.

No l 5-5-10-

1713-29 OCTOBER Jan Willems de Snyder betaalt van onkosten aan de brandspuyt No.l om op rollen te
setten voor Arbeytsloon, spyckers en drinken
19-12-0.
1716-18 FEBRUARY aan de kommandanten van de brandspuyten
betaalt, die by den brand syn gecomen wanneer
die was ontstaan in't huys van den backer by
den dam.
aan de eerste was brandspuyt No 3 12-10-0.
tweede was de brandspuyt van de
Oostzyde
derde was No 4 Hoogendyck

ToT I6S/

10-0-0.
7-10-0.
30-0-0.

1717-24 AUGUSTUS aan Jan van der Heiden en Samuel van der
Heiden te Amsterdam voor reparatie aan de No
3 10-0-0.
en aan Dirck Jacobszoon van Galen voor reparatie aan de No l en de No 3 9-10-0.
1752-27 MEI aan Jacob Schoen voor bier voor de No 3
11-16-0.

en aan de weduwe Dirck Harder voor bier voor
de No 4 7-2-6.
1765-27 SEPTEMBER Duifje Kosse, Weduwe Claes Ayte, voor
een stuk erf naast het huys van Jan Cleyndert,

lank 20 voet en breet 10 voet, om het brandspuythuysje voor de No l op te bouwen 60-0-0.
1774-27 AUGUSTUS aan Klaas Loopwyk 4 Pond kaarse en vragt

van een pot smeer voor de No 2 1-6-0.

VERTEERINGEN.

Van voor het aanschaffen van de spuyten neem ik ook nog

een paar posten door elkaar.
1683-10 AUGUSTUS betaalt aan de vrouw van Joriszoon Claes

voor hetgeen de brandmeesteren te hare huyze
hebben verteert den 12 July 1682, volgens
quitantie 7-14-0.
Zelfde datum betaalt aan leere emmers verloren in de brandt van Jan Boogaerts molen als
volgt; Hendrik H. Glasemaker 1-14-0.

aan de zoon van Heyndrick van Stralen 1-14-0.
aan Sieuwertje Claes 1-14-0.
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1683-19 OCTOBER aan de huysvrouw van Dirck Soppen 1-14-0.
aan de knecht van Jan Teuniszoon Bakker
1.14.0.
aan burgemeester Jacob van Dam door hem betaalt te Amsterdam 12 nieuwe leere emmers a
33 stuyvers en vragt 4 stuyvers, 20-0-0.
Tot slot vermeld ik de volgende post;
Hieruit blijkt, dat op 21 Maart 1702 de Groote Schraagpomp is aangeschaft. Dat was een aparte zuigpomp op een
zeer hooge schraag ca ifm tot 2m hoog, de zogenaamde
kleine pomp of aanjager of slangpomp.
De eerste spuiten waren alleen voorzien van een perspomp
en konden dus het water, mede bij ontstentenis van een
harde zuigslang, niet zelf aanzuigen. Hoewel de eerder
genoemde pomp daartoe wel in staat zou zijn mits de klepconstructie werd veranderd.
De Dykerspuit, in de wandeling genaamd "de oude man" is
'het langst van zo'n schraag of aanjager voorzien geweest.'
Het duurde ontzettend lang eer deze spuit na aankomst bij
een brand water gaf, maar ze presteerde veel meer, dan
de kleine nieuwe spuiten.

De verschillende stadia, waarin onze brandweer heeft verkeerd, teken ik U als volgt aan;
1. Vóór 1687 werd geblust door het werpen met water vanuit één of vele lederen blusemmers.
2. 1687. De eerste handspuit arriveert, zonder zuigpomp. Prijs ƒ 750,—.
3. 1702. De aparte zuigpomp in gebruik genomen. Het water
hierin moest hoger liggen dan het water in de spuit,
aldus een drukverschil bevorderende waardoor het water richting spuit stroomde. Zo herinnerde H.L.M, van
HEIJNSBERGEN zich, dat bij de hevige brand in de verfwinkel van Jan Visser in de Damstraat op 12-8-1893,
de grote Dijkerspuit beneden aan het talud aan de
Voor zaan stond, zowat waar nu het standbeeld van Cz.
Peter staat, en de kleine spuit of de zuigpomp stond
aan het einde van de "Martelaarssteiger" t/o de ijzerwinkel van Perk op de Dam.
4. Brandspuit met zuig- en perspomp in zich verenigd.
De schraag met zuigpomp kon dus vervallen. De datum is
niet bekend.
5. 1879 een dito spuit op 2 wielen doet hier haar intree.
Dit was een lichte constructie, gaf dus eerder water
en was afneembaar van de wielen.
6. De eerste rijdende MGTORspuit arriveert in 1910.
Gemonteerd op een wagen met 4 wielen, getrokken door
2 paarden. Dit was een grote verbetering, maar als er
brand was, waren de paarden juist elders in gebruik.
De capaciteit bedroeg 600 liter per minuut. Dat was
dezelfde hoeveelheid water als die van de eerste blusboot van de gem.Zaandam die in mei 1901 in dienst is
gekomen.
7. 1921. De eerste automobielspuit komt in Zaandam. De
capaciteit is dezelfde als van de 4-wielige motorspuit.
Maar het voordeel was dat men niet op trekkracht voor
het vervoer behoefde te wachten en dat men met draaiende motor bij de brand aankwam. De eerste automobielspuit kostte ƒ 12.000,—.
De moderne autospuiten hebben een capaciteit van maximaal 3500 liter per minuut bij een druk van 8 atmos- •
feer/bar. en kosten ca ƒ 150.000,—.
Model STOOMSPUIT hebben we in Zaandam overgeslagen.
Toen in 1921 hier de eerste automobielspuit in dienst
kwam, beschikte de Amsterdamse brandweer nog niet over
autospuiten, ze waren echter wel reeds besteld.
Amsterdam had toen alleen nog STOOMSPUITEN getrokken
door 2 paarden. In Zaandam heeft men deze ontwikkelingsfase in tegenstelling tot Wormerveer overgeslagen.
De toenmalige burgemeester van Wormerveer was inderdaad
van mening dat paardentractie betrouwbaarder was dan
automobieltractie. Terwijl men in Zaandam daarmede minder
goede ervaringen had.
Officieel hield dus op 12-8-1687 het uitsluitend blussen
door middel van emmers op. In AMSTERDAM hield dit dus
een paar jaar eerder op.
Ons doet het vreemd aan, dat VOOR die tijd ALLES, maar
dan ook ALLES, uitsluitend bestreden werd met genoemde,
uit leder vervaardigde emmers.
Jan van der Heiden vond dus de brandslang uit en in zijn
geschriften staat te lezen dat men de brandslang zo noemde omdat dit instrument (dat ook weer geheel uit leder
werd gemaakt) een treffende gelijkenis vertoonde met de
slang uit het Bijbel hoof ds t uk "GENESIS".
Jan van der Heiden (1637-1712), uitvinder van de slangbrandspuit en de straatlantaren. Hij was schilder en
graveur van voornamelijk stadsgezichten.

1702-21 MAART aan Simon Claeszoon Groot door hem betaalt
op den achttienden dezer voor rekening van
zyn vader Claes Cornelisz. Groot betaalt aan
Jan van der Heiden de Jonge voor een suyghpomp met een hoogen schraagh en lange suygher
170-0-0.
voor 10 pond smeer
6-0-0.
voor ringschroeven tot de leeren
7-10-0.
slang
183-10-0.
en door van der Heiden verteert
l- 2-0.
en port van 2 brieven
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Op hierbij afgedrukte tekeningen zijn de vormen van A I
en A II niet in de Zaanstreek toegepast.
Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen b.v. het aantal
branden in onze streek is altijd beduidend lager geweest
dan in de stad Amsterdam. Amsterdam moderniseerde vaker
het brandblusmateriaal en werd daartoe door het grote
aantal branden als het ware gedwongen.
Hierdoor werd men bij ons in de gelegenheid gesteld een
als boven genoemd type STOOMSPUIT over te slaan.
Ook de spuit van Hans Hautsch (AI ) is bij ons niet
in gebruik geweest, wij gingen meteen over op het gebruik van de SLANGbrandspuit.

A II was een voorloper van B en wij kunnen niet achterhalen of van 1687 tot 1702 nog de ponploze trechter bij
ons in gebruik is geweest.
A I is een door Hans Hautsch uitgevonden spuit, welke
minder goede resultaten had dan het oudere blussen d.m.
v. emmers.
Iittners met de vaste straalpijp op deze spuit kon men
niet IN het brandende pand komen en reeds van die tijd
stamt de laatdunkende opmerking dat men hiermede slechts
kon "geveltje wassen".
Ziende deze resultaten klaagde Jan van der Heiden bij
zijn burgemeesteren de heren; JOANNES HUDDE, Mr. JOAN
HUIDECOOPER (Ridder, Heer van Maarseveen, Neerdyk &c)
Mr. NICOLAAS WITSEN en JOAN de VRIES,

en hij stelde; "óf terug naar de brandemmers, ladders en
"haken, óf U schaft de door mij uitgevon"den brandspuyteri aan, maar de spuit van
"H.H. dient te verdwijnen voordat de men"sen het werken met ladders en emmers ver"leerd zijn."
Dit advies werd dus opgevolgd.
Tekening B toont de slangpomp, zie beschrijving onder 3.
Met de vinding van dit instrument werd voor het eerst
water opgezogen in een verharde zuigbuis, later kwam
men op de gedachte dit aan elkaar te bouwen zodat het
principe ontstond van de "Zuig-Perspomp" in één lichaam.
In Zaandam gebruikte men dit hulpstuk dus van 1702 tot
bijna in de twintigste eeuw, (1893).
Wel vond ik nog dat tijdens de levering aan ZAANDAM in
1687 er ruzie was ontstaan tussen Jan van der Heiden,
de leverancier en de verkoper de heer WALTHIJZEN.
Verdere bijzonderheden ontbreken.

In 1914 werden er in Zaandam 7 nieuwe motorspuiten gekocht ter vervanging van de HANDspuiten. De capaciteit
was 300 liter per minuut.

Sommige bedrijven namen toen zo'n spuit van de Gemeente
over om die aan het bedrijf als brandspuit te gebruiken.
Nog zeer lang hebben de verzekeraars een korting van 5%
op de jaarlijks te betalen premie gegeven voor het hebben van zo'n spuit. Bij mijn weten is het de oliefabriek
"de TOEKOMST" in Wormerveer geweest welke nog in de zestiger jaren deze korting genoot.
Men eiste dat deze spuit in staat zou zijn om d.m.v. één
straal, over het dak van een aangewezen gebouw zou spuiten.
Ten overstaan van ondergetekende als neutrale deskundige
werd de proef genomen en deze slaagde.
Nog zie ik de bedrijfsleider staan, met tussen zijn vingers een achttal sigaren gestoken, zijn oliepullen aanmoedigend om nog harder het pompinstrument op en neer
te bewegen en...... de proef lukte wonderwel.
Assuradeuren bleken naar mijn verwachting boos over het
behaalde resultaat, want nu moesten ze voor zo'n ouderwets blusmiddel van over de honderd jaren oud nog een
vergoeding geven. Met als resultaat dat de regels voor
deze kortingen werden gemoderniseerd.

Ook hebben de verzekeraars nog tot het jaar 1972 een
korting van 5% op de te betalen, prenrce door bedrijven,
voor blusemmers gegeven. Men moest dan per 208 m2 vloeropp; 3 emmers, elk inhoudende 9 liter water plaatsen.
Ondergetekende heeft redelijk vaak bij eerste aankomst
na het brandalarm, wanneer de autospuit nog niet ter
plaatse was, een beginnende brand geblust d.m.v. met water gevulde pannen en of emmers.
Het kwam voor, maar helaas niet vaak, dat de bewoners
zelf of het personeel met water begon te werpen.
Meestentijds kwam het voor dat men de brand meldde b.v.
per telefoon en vervolgens de deuren sloot en buiten het
huis post vatte.
Ons volk is ontwend om zelf de brand te bestrijden, sommigen denken ook dat dit niet mag, ook al omdat men de
overheid in de vorm van brandweer en politie moet waarschuwen .
Nadat dan de brandweer is gearriveerd is men hoogst verbaasd dat de brandweermannen de deur weer openen, zij
het behoedzaam, voorts alvast met pannen water beginnen
te werpen en vaak is daarmede het vuur gedoofd. Dan werd
mij wel eens door de bewoners toegevoegd; "Als ik dat
geweten had, had ik 't zelf wel kunnen blussen".
Inderdaad ! ! ! !! Dat moet U doen.
P.J.

van HEIJNSBERGEN

oud-wi jkcommandant
ZAANDAM

wordt vervolgd

Juli 1987.

BERICHT
Aan de Assendelverzeedijk zijn, op initiatief van de
Stichting Menno van Coehoorn, twee voormalige kruitkamers fraai gerestaureerd.
De Stichting Menno van Coehoorn tracht al sinds 1932 historische verdedigingsstellingen in Nederland van de
sloopwoede te redden. In de ene kruitkamer heeft de
scoutinggroep Aloysius uit Assendelft een onderkomen gevonden. De andere munitiekamer gaat dienst doen als expositieruimte van de Aircraft Recovery Group, 'een in de
Zaanstreek gevestigde instelling die zich bezighoudt
met de luchtoorlog boven Nederland. Het museum ter nagedachtenis aan de gevallen vliegeniers zal medio 1988
zijn poort openen.
De nu voltooide restauratie vond kunst-historicus M.
Kiel voorbeeldig voor Nederland. Uit: "De Zaanlander".
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JOURNAAL OVER DE BOUW VAN HET
Van de heer P.J. van Heijnsbergen ontvingen we een bijdrage
voor "Anno 1961" over een reeks 19de eeuwse gebeurtenissen met betrekking tot het stijfselhuis "Sophia" aan het
Kalf in Zaandam, tussen de vroegere oliemolens "het Windei" en "de Zeeman". De feiten werden in 1862 opgetekend
en geven een beeld van zakelijke, amoureuze en dramatische
toestanden, zoals die toen konden voorkomen.

Zondag 13 APRIL tegen 4 uur 's namiddags terwijl ik bij
den heer HEIJNSBERGEN of liever bij SOPHIE zat meldt

zich bij de deur Heer VIS aan. Wij laten hem natuurlijk
binnenkomen. Nadat hij een weinig gezeten had vroeg hij
hoe of ik er over dacht, mijn antwoord was; Ik mijn
woord hield. Hij proponeerde verder om tot zaken te komen het verschil maar te delen en tot f 275.- te besluiten.
Na lang praten en zeuren hapte ik toe, die toch dolle zin
in dat huis heb, en 't niet graag wilde laten loopen,
hoewel ik een kleine overtuiging bij mij had het niet met
zin der oudelui zoude zijn, en ten andere ik indien ik
mijn streng stijf hield, mijn zin nog gekregen zou hebben.
Echter heb ik tot nog toe niets geen berouw, daarentegen
had ik Zondagmiddag toen VIS vertrokken was 't zalig genot SOPHIE vol dankgevoel met warme liefde voor mij te
zien. Wij waren te zamen regt gelukkig nu te kunnen zeggen, wij hebben een huis en hopen daar weldra gelukkig
in vereenigd te zijn.—
De oudenlui hadden er ook niet veel op in te brengen.
Dienzelfden Zondagmiddag werd ik ook zeer deftig door
H.H. Kerkmeesters uitgenodigd namens Gemeente Commissie
der Gereformeerde Kerk Oost-Zaandam, mij bij dat college
van kerkmeesters te voegen, welke deftige betrekking ik
ook (22 jaar) aannam. Het begint nu te worden.—
Heden 15 APRIL heb ik de huursedul onderteekend met PO
MEI te aanvaarden, alsmede heb ik volgens specifigne Nota eenige losse goederen bedragende de som van f 104.over genomen van den Heer VIS. Dus deze zaak is in order.Wat de opbouw mijner stijfselfabriek betreft, hierover
ben ik ook zeer tevreden, dit gaat goed vooruit. Het
drooghuis staat reeds met de kap er op, doch nog geen
pannen, ook is daarin de ring gegraven voor de muur der
droogkamer waaraan men Donderdag begint te heijen. De
binten voor 't nathuis staan ook geheel overeind en als
alles goed blijft gaan, hoop ik alles in't begin van Mei
Ek. onder dak zal zijn. Mijn hoop is nu maar dat alles
goed moge gaan waartoe het onmisbaar is God's zegen hierop te ontvangen.

verwekte. Dit bleek vooral bij de ter aarde bestelling
van zijn lijk op Zaturdag den 26ste Julij, toen toch niet
alleen de daartoe genoodigden de lijkbaar volgden, maar
al de knechts van molen en stijfselfabriek, de heeren
kerkmeesteren der gereformeerde kerk van de Oostzijde en
een aantal vrienden zich bij de lijkstatie aansloten.
De lijkbaar werd gedragen door een twaalftal jonge lieden,
die zich daartoe uit achting voor den overledene gewillig
hadden aangeboden.
Toen het lijk in de groeve was nedergedaald, deed de
Heer W. LATENSTEIN van VOORST de volgende aanspraak
bij het graf;

Tot dus verre gaan de aanteekeningen van den overledene. Hij verkeerde nu in het blijde vooruitzigt, dat de
nieuw gebouwde fabriek weldra in werking zoude zijn en
dat hij in eene gelukkige echt met zijne geliefde SOPHIA
spoedig de genoegens des levens zoude smaken. Maar wie kan
op de toekomst rekenen? Van dit alles zoude hij slechts
weinig zien en er niets van genieten! Wel is waar, hij zag
nog, dat zijne eerste stijfsel zoo verre bereid was, dat
zij in de bakjes was gewerkt; maar daarop heeft hij niet
weder aan de fabriek geweest.
Op Maandag den 7 Juli kwam hij ongesteld uit Amsterdam en
sedert dat oogenblik moest hij bijna aanhoudend het bed
houden, waar op Hij nog het genoegen had, zijn eerste
fabriekaat te mogen aanschouwen. Inmiddels nam zijn ziekte hand over hand toe en weldra bezweek hij voor haar geweld. Gedurende zestien dagen leed hij, en stierf toen
kalm en vol vertrouwen op den Heere Jezus, nadat hij kort
maar hartelijk van de hem onringende lievelingen afscheid
genomen en de groete aan de afwezende verzocht had, den
23 ste Julij. Hij had juist den ouderdom bereikt van 22
jaar en 3 maanden. Groot was de deelneming, die dit overlijden ook bij zijne menigvuldige vrienden aan de Zaan
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"Geliefde doode! Dierbare vriend van ons allen!
"dien wij heden naar de laatste rustplaats, waar zoo
"velen ons voorgegaan zijn, hebben gebragt. O ! hoe
"smartelijk is het ons, U, dien wij zoo nabij kenden,
"innig liefhadden en hoogschatten, ons laatste vaarwel
"hier te moeten toeroepen. Maar hoe smartelijk het ons
"is gevallen, U te moeten missen, de God der liefde
"weet het, wat het uwen ouders, betrekkingen, als ook
"haar, die U zo opregt beminde, gekost heeft, om U door
"den dood van hen te zien scheiden. Voorwaar! Er is hun
" een zwaard door de ziele gegaan! O, vriend! hoe gaarne
"zouden wij U hier gehouden hebben, maar neen, de goede
"God heeft ten anders beschikt, dan wij van harte ge"wenscht hadden. Hem wiens leven door zijnen nuttigen
"werkkring zoveel beloofde en voorbeeldig was, heeft Hij
"van ons weggenomen, en doen opnemen in zijn eeuwig ko"ningrijk.
"Vrome, vroeg gestorven vrinden !
"Slechts zijt gij ons wat vooruit.
"'k zal U allen wedervinden,
"Als ons Jezus 't graf ontsluit.
"Eerlang zal ik met U rusten;
"'k Rijp al vast voor d'eeuwigheid;
"'k staar vast op die blije kusten,
"Daar mij 't hoogst geluk verbeidt".

Ook de WelEerwaarde Heer N.A. van CHARANTE had de taak
op zich genomen, om aan het sterfhuis der treurende familie woorden van troost en opbeuring toe te spreken,
hetwelk de begaafde redenaar tot aller stichting volbragt. Wij zijn allen, die iets hebben toegebragt, om,
hetzij door deelneming of met woorden, ons te troosten,
hartelijk dankbaar, en staren den afgestorvene na in de
hope des wederziens ten eeuwige leven.
SOPHIA van HEIJNSBERGEN de bruid van HENDRIK WINDELBERG,

stierf van verdriet d.d.

25-10-1864.

P.J. van HEIJNSBERGEN HLMzn
25-10-1986

VROEGER PRONKTE MEN OOK MET KINDEREN
VROEGER PRONKTE MEN OOK MET KINDEREN.

Zo'n 100 jaar geleden werden kinderen van nog geen jaar
mooi opgetut met tule mutsjes waar bloemen op getamboereerd werden.
Deze mutsjes werden zowel door meisjes als door jongens
gedragen. Het verschil bestond in het aantal segmenten
waaruit het mutsje bestond, de meisjes muts bestond uit
3 segmenten en de jongens muts had 6 segmenten.
De mutsjes werden op de groei gemaakt, ze hadden n.l.
aan de achterzijde 2 bandjes die aangehaald konden worden zodat het mutsje goed rond het hoofd aansloot en 2
bandjes die onder de kin vastgemaakt werden.
Het t a m b o e r e r e n was een manier van borduren
waarbij de stof met de goede kant naar boven in een borduurraam werd gespannen. Men gebruikte een dunne haaknaald en hield het garenklosje onder het borduurraam.
Men stak de haaknaald door de stof naar onderen en pikte
het garen op. Het garen werd naar boven getrokken om een
lus te vormen. Met deze lus op de haaknaald werd een
stukje verder op de getekende patroonlijn weer ingestoken
en werd weer een lus opgetrokken. Deze tweede lus werd
door de eerste lus getrokken om een kettingsteek te maken
en zo weer verder te gaan.
Het maken van zo'n muts vergde veel handvaardigheid en
tijd en het waren vaak weduwen die in een tijd toen er
nog geen bijstand bestond het maken van mutsen als bron
van inkomsten hadden.

J.C. de Jong.
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