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Trouwe lezers zullen opmerken dat in dit nummer 121 van Anno de vormgeving opnieuw op een aantal
punten is aangepast. Om maar open kaart te spelen: de kosten van al te dikke Anno's gingen zwaar op
het verenigingsbudget drukken. Daarom besloten wij wat minder pagina's te produceren. Om dit zo
min mogelijk ten koste van de inhoud te laten gaan, is dit nummer wat 'krapper' vormgegeven.
In dit nummer onder meer:

II lus tra t ie om .v lag:
Het Zuideinde te Koog,
met links Zuideinde nr. 85
en rechts een spiiithuisje.
(Foto Collectie Gemeente-
archief Zaanstad).

766 Het honderdjarig bestaan
van het Zaans Historisch
Museum (tot voor kort de
Zaan l andsche Oud-
heidkamer genoemd) zal
met de nodige jubi leum-
activiteiten omkleed wor-
den. Eén daarvan is een
wandeling door het mu-
seum met als onderwerp
de Zaanse papiergeschie-
denis. Sandrine van Noort
(Stichting Steun Musea) be-
schrijft.

767 Armoede i n de Zaanstreek
in tweede helft van de 19e
eeuw. Tjeerd Andringa
schreef er de scr ip t ie
'Armelui; arm en lui?' over.
In deze Anno een samen-
vatting.

769 De Zaandijker kerk moet
het al lange tijd zonder to-
renspits stellen. Nu is on-
langs ook nog eens de klok
uit de toren verwijderd.
Daarop volgde een merk-

waardig conflict, dat ech-
ter niet op de spits werd
gedreven. Donald Niedek-
ker, voormalig Typhoon-
journalist, blikt terug.

770 Een hoos vat werd in de
Zaanstreek vroeger een
woosnap genoemd. In
Anno is dat de naam van
een nieuwe rubriek. Klaas
Woudt schrijft er in over
Zaanse Schans, Zaanoever-
project en ROA, terwijl de
secretaris der S t icht ing
Zaans Schoon, Hans Piel-
kenrood, twee bedreigde
panden aan de Zuider-
hoofdstraat te Krommenie
onder de loupe neemt.

771 Nog een nieuwe rubriek:
in de Zaanstreek zijn heel
wat culturele en cultuur-
historische verenigingen
actief. Zo veel dat het wel
eens moeilijk wordt te over-
zien wat bepaalde vereni-
gingen nu precies doen. In

'Het portret van' wordt tel-
kens zo'n vereniging be-
licht. Begonnen wordt met
de Genealogische Vereni-
ging-

772 Een bijzondere aflevering
van de rubriek Boeken-
nieuws dit keer. Naast het
overzicht van Ger Jan On-
rust schreef A. van Braam
op verzoek van de Anno-
redactie een bespreking van
de in oktober j.1. versche-
nen Encyclopedie van de
Zaanstreek.

En voorts de vaste rubrieken
Kroniek (blz 775) en Culturele
Agenda (blz 776).

Nieuws van de vereniging ' Vrienden van het Zaanse Huis'
Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:

Drs. J.M.M. Jacobs Amsterdam
De heer Y. Luttik Beverwijk
Fa. exp.mij. Ruysdael bv Bussum
Stichting Monumentenwacht
Noord-Holland Cruquius
De heer E. Busch Elburg
Stichting Regionale Geschied-
beoefening Noord-Holland Haarlem
De heer G. van Wijngaarden Heemskerk
Westfries Museum Hoorn
De heer B. Huisman Koog aan de Zaan

De heer R. Aatjes Krommenie
De heer K. Vink Krommenie
Mevr. W. Sijbesma-Gorter Odijk
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur Utrecht
De heer N.W. van der Weide
West-Beemster
Mevr. A. van Noort-Schoen Westwoud
De heer G. Alphenaar Westzaan
Art Reprobedrijf bv Wormerveer
Mevrouw E. Eandsman Wormerveer
De heer J.W. Meurs Wormerveer
De heer J. Al Zaandam
De heer H.C. Broekhuizen Zaandam
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De heer Th. H. de Haan Zaandam
De heer S. Jans Zaandam
Bouwbedrijf Moes Zaandam
De heer J. Plekker Zaandam
Firma Reurslag Zaandam
De heer P.J.L. Smit Zaandam
De heer L.H. Verhoef Zaandam
De heer N. A. Verhoef Zaandam
De heer J. Remelink Zaandijk

Contributie
De penningmeester wijst u er (wel l ich t ten
overvloede) op dat het nieuwe jaar is aangebro-
ken en hoopt dat u hem niet vergeet.

Annonces
Te koop gevraagd

Voor restauratie van een smuiger:
antieke tegels.

Reaktie gaarne overdag 075-164225
's avonds 075-165681

H. Zwart, B. Verstegenstraat 59, Westzaan

Verenigings-uitgaven
Het 'Zaans Bouwkundig Alphabet', tekst S. de
Jong, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan van onze vereniging is te verkrijgen
in de Zaanse boekhandels voor ƒ 25,-, en bij het
secretariaat van de vereniging Kalverringdijk 21
in de Zaanse Schans (Aan 't Glop, alleen zater-
dag en zondag van 10-17 uur) voor/25,-. Schrif-
telijk te bestellen door overmaking van ƒ 30,- op
postrekeningnummer 742899, ten name van 'Pen-
ningmeester Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis' Zaandam.
Onze uitgave, de foto's van Breebaard 'De
Zaanstreek belicht' 1863-1878, met tekst van Jan
Pieter Woudt, R. Sman en Klaas Woudt, uitgege-
ven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
onze vereniging is voor ƒ 17,50 bij ons secreta-
riaat (zie boven) te koop. Beide boeken kunt u
ook afhalen op ons redactie-adres Weiver 5, Jisp.

Een wandeling door de Zaanse papiergeschiedenis
Dit jaar bestaat de Zaanlandse Oudheidkamer in
Zaandijk 100 jaar. De viering van het 100-jarig
bestaan is ingeluid met een naamswijziging: Zaans
Historisch Museum. Welverdiend, maar nog even
wennen. In honderd jaar tijd is een unieke collec-
tie met betrekking tot de Zaanse geschiedenis
bijeen verzameld die de naam 'museum' ver-
diend. De echte feestelijke opening van het
jubileumjaar zal eind maart plaats vinden. Ter
gelegenheid daarvan zijn zowel in als buiten het
museum activiteiten in voorbereiding die in het
teken staan van papier; het centrale thema van dit
jubileumjaar.

Vanaf eind maart is de openingstentoonstelling
'Portret in Pastei' te bezichtigen. Een tentoon-
stelling van pastelportretten die eind 18e en
begin 19e eeuw gemaakt zijn door rondreizende
kunstenaars die de Zaanstreek aandeden.
Naast deze bijzondere tentoonstelling is vanaf
eind maart tot eind december een wandeling
door het museum georganiseerd met als onder-
werp de Zaanse papiergeschiedenis. De wande-
ling voert langs verschillende voorwerpen die
ieder op zich een bepaald aspect van de papier-
nijverheid belichten. Met deze bedrijfstak heeft
het Zaans Historisch Museum een bijzondere
band.
De geschiedenis van het gebouw en de collectie
is namelijk nauw verbonden met Zaanse families
die 'in papier' zaten, zoals de familie Honig en
Breet. Het papierhistorisch verleden van de
Zaanstreek is museaal gezien niet alleen terug te
vinden in de papiermolen De Schoolmeester in
Westzaan of in het Molenmuseum in Koog aan
de Zaan. Ook in de collectie van het Zaans
Historisch Museum bevindt zich een niet gering

aantal voorwerpen, die met de papiernijverheid
te maken hebben. Zo zijn er houten miniatuur
modellen van een maalbak en een pleystermolen,
schepramen, houten merkblokken, etsen van riem-
kappen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen waar
papiermolens op zijn afgebeeld.

Families 'in papier'
De voorwerpen in de wandeling zijn in groepen
onderverdeeld. Allereerst de groep gebruiksvoor-
werpen waarop papiermolens zijn afgebeeld, zoals
een lessenaar met de afbeelding van papiermolen
'De Wever' uit Koog aan de Zaan. Eigenaar van
deze molen was Pieter Gerritsz. van der Ley. De
papierindustrie was vanaf het begin gebaseerd op
familieondernemingen. In de oudste papiermo-
lens speelden vooral de familie van der Ley, de
familie Honig en de familie Blaauw een belang-
rijke rol. Het begrip familie moet breed opgevat
worden. De meeste eigenaars stonden wel in een
of andere graad van verwantschap tot andere
eigenaars: aangehuwde familie, verre neven en
nichten, familie van vroegere echtgenoten. Wan-
neer in een familie een papiermaker zat, vinden
we vrijwel bij alle familieleden bezit van papier-
molen-aandelen. Op deze manier steunde de fa-
milie haar leden en belegde zij haar kapitaal.
In 1674 heeft Pieter Gerritsz. van der Ley 'De
Wever' gekocht en de molen ingericht voor de
fabricage van wit papier; het was de eerste molen
in de Zaanstreek voor dit doel. Aanvankelijk
werd in de Zaanse papiermolens alleen grauw
pakpapieren bord (karton) gemaakt. Omstreeks
1650 maakten verschillende molens blauw pa-
pier dat grote aftrek vond voor de verpakking van
suikerbroden. Dit blauwe papier werd deels ver-
vaardigd uit blauwe zeemanshemden en deels
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Interieur van een
pakkamer. Tekening door
J.C. B reet, 1791
Collectie ZO V,
Gemeentearchief Zaanstad.

gekleurd met verfstof, en kreeg in het buitenland
grote bekendheid.

Bijenkorf
Onderde groep gebruiksvoorwerpen bevind zich
ook een houten schooltas met het wapen van de
familie Honig erop: een bijenkorf met zeven
bijen. De familie Honig, grondlegger van de
verzameling van het Zaans Historisch Museum,
was een bekende papiermakersfamilie in Zaandijk.
Het papier met een bijenkorf-embleem stond be-
kend als papier van een zeer goede kwaliteit. Het
papier had zelfs zo'n goede naam dat buiten-
landse papierfabrikanten het merk gebruikten voor
hun eigen papiersoorten.

Schepramen
Een andere groep voorwerpen uit de wandeling
laat de technische kant van de papierfabricage
zien, zoals de schepramen. Een schepraam waar-
mee het papier geschept werd, bestond uit een
houten raam vervaardigd uit een taaie, tegen
water bestendige houtsoort. De schepramen wa-
ren met koperdraad bespannen waarin het water-
merk geweven was: een tekening van koperdraad
die haar afdruk in het papier achterlaat. Om de
vorm sluit een deksel of houten lijst die het

weglopen van de vloeistof moet voorkomen.
Het scheppen van papier speelde zich af in het
werkhuis. De schepkuipen waaruit het papier
geschept werd, waren van hout en ovaalvormig.
Om de papierpap 's winters op temperatuur te
houden werd de kuip verwarmd door een koperen
blaas die met het gesloten eind in de ku ip was
gestoken, met het open eind door de muur stak en
in verbinding stond met de vuurhaard.

Riemkappen en watermerken
Een andere groep voorwerpen wordt gevormd
door de riemkappen of houten stempels. Deze
voorwerpen werden bij de eindfase van de papier-
fabricage gebruikt: de fase waarin de riemen
papier (een riem bestaat uit 480 vel papier) inge-
pakt werden. De houten blokken werden gebruikt
voor het stempelen van de verpakking van de
riemen papier. Op de verpakking werd de infor-
matie gestempeld die de klant nodig had: de
kwaliteit, het gewicht en de naam van de papier-
molen of de papierfabrikant. De oudste stempels
waren van hout waarin de gegevens in het hout
uitgesneden waren. De duurdere kopergravures,
waarvan zich er twee in het museum bevinden,
dateren uit de 18e eeuw en werden gebruikt voor
kleine, smalle pakken papier en ook voor schrijf-
papier.
De afbeelding van de riemkappen was bijna altijd
dezelfde afbeelding als het watermerk. Sommige
riemkappen en watermerken waren internatio-
naal bekend zoals de Franse Lelie, de Narrekap,
en de Posthoorn.
Vrijwel al het handgeschepte druk- en schrijfpa-
pierwas voorzien van een watermerk. De merken
Pro Patria, de Hollandse leeuw, en het Wapen van
Amsterdam (de gebruikelijke symbolen voor de
republiek) werden het meest gebruikt voor schrijf-
papier. Ter illustratie hiervan zijn er in de wande-
l ing door het museum enkele voorbeelden van
handgeschept papier met het watermerk te zien.

De wandeling geeft, dankzij de grote verschei-
denheid aan voorwerpen, die steeds weer een
ander aspect van de papierfabricage belichten,
een goed beeld van de 'wereld van papier' in de
Zaanstreek vanaf de 17e eeuw.
U kunt de wandeling op schrift vinden in de hal
van het museum.

Sandrine van Noort

Armelui; arm en lui?
'Rust roest; Arbeid adelt; Die niet werkt die zal
niet eten; Ledigheid is des duivels oorkussen;
Liever lui dan moe'.

In mijn scriptie 'Armelui; arm en lu i? ' heb ik een
beeld geschetst van de armoede, bedeling en de
werkverschaffing in Zaandam in de tweede helft
van de 19e eeuw. Een centrale rol in deze scriptie
speelt het Werkhuis te Zaandam dat in 1885 werd
gesticht en dat geopend bleef tot 1927.
Dit Werkhuis lag aan de Herengracht in Zaandam.
In het onderzoek naar het Werkhuis dringen ver-

schillende aspecten zich naar de voorgrond. Het
wel en wee van het Werkhuis moet namelijk
gezien worden in de context van de armoede, de
bedeling en de werkverschaffing in de 19e eeuw.
Uiteraard spelen hierbij de industrial isering van
Zaandam, en de houding van de gemeente (en die
van de hogere klassen) ten aanzien van armoede
een belangrijke rol. In de scriptie komen voorts
ook de waarden en normen ten aanzien van de
arbeid en armoede uitgebreid aan de orde. Dat het
arbeidsethos een belangrijke plaats innam (en
nog steeds inneemt) in de samenleving moge
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blijken uit bovenstaande spreekwoorden. Zoals
overigens ook de titel van mijn studie laat zien,
heb ik veel nadruk gelegd op de houding van met
name de hogere klassen ten aanzien van werk-
loosheid onder de lagere klassen. In dit artikel zal
ik mij echter door ruimtegebrek beperken tot de
geschiedenis van het Werkhuis.
Degenen die de hele scriptie willen lezen, kunnen
terecht in het Gemeente Archief van Zaanstad.

Loon in natura tegen verbrassing
Dat het Werkhuis in Zaandam in de tweede helft
van de 19e eeuw werd gesticht, is in feite verwon-
derlijk. In het midden van de 19e eeuw was het in
Nederland weliswaar gebruikelijk dat er werk-
huizen waren, maar na vele mislukkingen was het
in feite in de tweede helft van de 19e eeuw met de
werkhuizen gedaan. Het Zaandamse Werkhuis
komt daarom ook wat anachronistisch over. Bo-
vendien bleek het Werkhuis in Zaandam in de
beginjaren succesvol en ook dat was in feite een
uitzondering.
Het Werkhuis in Zaandam was tenslotte ook nog
uniek omdat het zo lang open gebleven is (tot
1927!). Het Werkhuis in Zaandam was overigens
niet het eerste werkhuis in de Zaanstreek.
Eerder was er in Zaandam ook al het Spinhuis (in
1856) en bovendien was er in Wormerveer ook
een Werkhuis (in 1868). Het Spinhuis te Zaandam
kan gezien worden als een voorganger van het
Werkhuis. Net als later bij het Werkhuis werd
hier het grootste gedeelte van het 'loon' uitbe-
taald in voedsel, zodat de bezoekers het loon niet
konden verbrassen aan drank. Het Spinhuis werd
overigens al na enige jaren gesloten. Het spinnen
met de hand bleek na de komst van spinmachines
niet meer rendabel.

Armenzorg is slechts politiezorg
Een belangrijke rol bij de oprichting van het
Werkhuis speelde de vereniging Tot Plaatselijk
Nut (TPN). Nadat de gemeente Zaandam op het
gebied van de Werkverschaffing zijn 'vingers
had gebrand' met een proces over de onrechtma-
tige besteding van het fonds De Hoop voor open-
bare werken, liet de gemeente Zaandam de werk-
verschaffing steeds meer over aan de vereniging
TPN. Het lag overigens ook geheel in de lijn van
de conservatief-liberale ideologie van de ge-
meenteraadsleden om de overheidsbemoeienis
zo gering mogelijk te houden. Soms werkte de
gemeente Zaandam zelfs ronduit tegen als het
ging om werkverschaffing.
Deze conservatief-liberale manier van denken
van het gemeentebestuur werd trouwens ook door
de landelijke overheid gevolgd. In de Armenwet
van 1854 werd er vanuit gegaan dat armenzorg
zoveel mogelijk moest worden overgelaten aan
de kerkelijke gezindten. Er was vanwege de over-
heid wel een burgerlijk Armbestuur, maar dat
moest zich zo weinig mogelijk met de armen
bemoeien. In artikel 21 van de armenwet stond
dat de armenzorg slechts politiezorg mocht zijn.
'De algemene veiligheid en de orde eisen dat de
behoeftigen niet van honger sterven, opdat zij

zich niet geneigd voelen tot bedelarij, diefstal,
plundering en misschien wel tot opstand. Het is
dus een voorzorgsmaatregel van politie om hun
datgene te geven dat hen in leven houdt. Indien de
kerk of de bijzondere liefdadigheid hun iets geeft,
al is het slechts een penning, dat is te zeggen te
weinig om van te leven, dan onthoudt de staat
zich; het lot van het individu gaat hen niet aan.'
Uit de bronnen blijkt dat de gemeente Zaandam
tot halverwege de jaren '90 van de vorige eeuw
zich strikt heeft gehouden aan deze Armenwet
van 1854.

Wering der bedelarij
Bij het vasthouden aan de Armenwet heeft het
gemeentebestuur veel gehad aan de vereniging
TPN. Deze vereniging verschafte het Burgerlijk
armbestuur (vanwege de gemeente) steeds een
goede reden om armen te vertellen dat het hun
eigen schuld was dat ze onderstand behoevend
waren. De armen hadden namelijk door TPN in
vroegere tijden van hun schamele inkomen kun-
nen sparen via de Hulpbank en de Spaarkas van
TPN. Bovendien konden de armen als ze werk-
loos waren tegen voedselverstrekking en de beta-
l ing van de huishuur werken voor hun levenson-
derhoud in de Spinnerij of vanaf 1887 in het
Werkhuis. Het Werkhuis was dus een goede re-
den voor het Burgerlijk Armbestuur om onder-
stand aan valide arbeiders te weigeren.
De initiatieven om te komen tot oprichting van
het Werkhuis kwamen uit de hoek van de vereni-
ging TPN. De eerste twee artikelen van de statu-
ten laten weinig twijfel over voor wat betreft de
bedoeling van deze vereniging met het Werkhuis.
Op de eerste plaats was wering der bedelarij het
doel en op de tweede plaats kwam het verschaffen
van werk aan behoeftigen. Uit de dagelijkse gang
van zaken in het Werkhuis (een fooitje in geld en
de rest van het loon in natura) kunnen we afleiden
dat het bestuur van het Werkhuis (die voortkwam
uit de vereniging TPN) weinig vertrouwen had in
de zedelijkheid van de behoeftigen. Een andere
reden om een werkhuis te stichten was waar-
schijnlijk de immigratie van vele geschoolde
werklieden naar de Zaanstreek. Zaandam had in
de jaren '80 en '90 een grote aantrekkingskracht
onder deze bevolkingsgroepen. In Zaandam was
er werk te vinden voor de vele werkloze arbeiders
van het platteland. Het werk kwam met name
door de Zeehaven van Zaandam die in 1885
gereed kwam. De havenarbeiders waren door de
seizoensgebonden aard van hun werkzaamheden
met name 's winters zeer kwetsbaar voor werk-
loosheid. Omdat bijvoorbeeld de Russische ri-
vieren snel dicht vroren kwam al snel de hout-
aanvoer stil te liggen.
Een goede aanleiding om het Werkhuis op te
richten deed zich verder voor toen bleek dat het
gebouw van de voormalige spinnerij in 1885
beschikbaar kwam en er iets mee gedaan moest
worden.
Als we kijken naar degenen die in het eerste
bestuur van het Werkhuis zaten, dan kunnen we
ook iets meer te weten komen over de aard van de



motieven die geleid hebben tot de oprichting van
het Werkhuis. Het eerste bestuur bestond uit rijke
handelaren en fabrikanten uit de gemeente
Zaandam. Deze hadden er ongetwijfeld belang
bij dat er voor valide werklozen een Werkhuis
was waardoor zij een 'arbeidzaam en spaarzaam
leven zonder verkwisting en verbrassing' konden
leiden. Toch werd het Werkhuis niet alleen ge-
steund door de rijke fabrikanten en handelaren.
Uit de lijsten van begunstigers van het Werkhuis
blijkt dat in 1887 het Werkhuis financieel ge-
steund werd door een brede laag van de bevol-
king. Bovendien werd het werkhuis van 1887 tot
1893 ook bijzonder druk bezocht.

Het verval en het einde
Het Werkhuis werd na 1893 echter snel minder
populair. De valide arbeiders lieten zich niet
meer afschepen met het paternalistische fooitje
en met de voedselverstrekking voor de aldaar
verrichte werkzaamheden. Bovendien waren ze
niet meer tevreden met individuele lotsverbete-

ringen maar kozen ze voor collectieve actie om
hun positie te verbeteren. Ze lieten hun lot ook
minder bepalen door wat de heersende klassen
(het TPN en het bestuur van het Werkhuis) dach-
ten dat goed voor hen was. Collectieve acties
voor lotsverbetering werden na 1893 steeds meer
gevoerd. Het Werkhuis werd door de veranderde
mentaliteit onder de valide werklozen hierdoor
na 1893 minder populair. Het aantal bezoekers
daalde gestaag. In de eerste Wereldoorlog werd
het Werkhuis door een grote werkloosheid weer
beter bezocht. De gemeente Zaandam steunde het
Werkhuis in de Eerste Wereldoorlog ook (voor
het eerst) met subsidie.
Na deze Eerste Wereldoorlog kwamen er steeds
minder mensen te werken in het Werkhuis totdat
het gebouw in 1926 werd gesloten. In 1934 werd
het gebouw gesloopt en is het terrein afgestaan
voor bouwterrein. Later zijn er huizen op ge-
bouwd.

Tjeerd Andringa

Zaandijker klok luidt straks in Friesland
Hij verving een klok die in 1943 door de bezetter
was geroofd. Maar vorig jaar werd de luiklok van
de Zaandijker kerk zelf onderwerp van ont-
vreemding. Het geschil tussen Zaanstad en de
hervormde gemeente Koog/Zaandijk is niet op de
spits gedreven. Ruim een jaar na de verkoop van
de klok is het stil geworden in Zaandijk. Voor-
goed?
De hervormde gemeente Koog/Zaandijk verkocht
de klok uit Zaandijk januari 1991 aan een verza-
melaar en handelaar van 'stille' klokken in Kolder-
veen. Volgens Zaanstad ging de hervormde ge-
meente haar boekje te buiten. De eigenaar zou
niet de kerkelijke gemeente maar de burgerlijke
gemeente zijn. In 1953, bij de aanschaf, was dat
Zaandijk, en 38 jaar later zag Zaanstad zich als
rechtmatige erfgenaam.
In een brief van 15 maart 1991 verzocht Zaanstad
de kerkvoogdij om opheldering. Het college van
B.&W. betwijfelde of de hervormde gemeente tot
verkoop bevoegd was omdat, aldus de brief, 'de
luiklok na een inzameling onder de burgerij werd
aangekocht en geschonken aan het toenmalige
gemeentebestuur van Zaandijk'.

Inscriptie
In 1953 leidde deze collecte nog tot vragen in de
gemeenteraad van Zaandijk. De inzameling was
nodig omdat de vergoeding van het rijk voor in de
oorlog geroofde klokken niet toereikend was.
Maar CPN-raadslid J. Groot vond die collecte
maar een vreemde zaak. Want op de klok, inmid-
dels al besteld bij klokkengieterij Petit & Fritsen
te Aarle Rixtel, prijkten de namen van burge-
meester A. Van Gelderen, secretaris P. Brand en
wethouder J. Vroom. Waarom moet de burgerij
bijdragen aan een klok met een inscriptie ter ere
van enkele hoogwaardigheidsbekleders?

Van Gelderen was de onschuld zelve en begreep
de verontwaardiging van het CPN-raadslid niet.
De tekst op de klok was ook niet meer te verande-
ren. Die luidde en luidt nog steeds, ook nu ruim
veertig jaar later de klok in het Friese Aldeboarn
een tweede leven begint: 'Deze klok is gegoten in
1953 in opdracht van de gemeente Zaandijk. Ter
vervanging van de in 1943 door de bezetter ge-
roofde klok.' Daarna volgen de genoemde na-
men.
Een tekst die weinig ruimte laat voor twijfel over
de vraag wie de eigenaar is. Hoe kan de her-
vormde gemeente deze inscriptie bij de verkoop
januari vorig jaar over het hoofd hebben gezien?
Secretaris E. Jeremiasse van het kerkbestuur re-
gelde de verkoop. Hij verklaarde te goeder trouw
te hebben gehandeld en geen aandacht aan de
tekst te hebben besteed. Hij wist niet beter dan dat
de klok altijd eigendom van de kerkelijke ge-
meente is geweest.
Maar een lid van het kerkbestuur u i t de jaren
vijftig, die anoniem wenste te blijven, verklaarde
in De Typhoon op de hoogte te zijn dat de klok
eigendom was van de burgerlijke gemeente. Van
een latere overdracht aan de kerkelijke gemeente
wist hij niets.

Duizend gulden
In het antwoord aan Zaanstad kon de hervormde
gemeente het vermoeden van de onrechtmatigheid
van de verkoop niet wegnemen. Zaanstad bleek
mei vorig jaar echter bereid de kwestie in der
minne te schikken. De opbrengst van de verkoop,
duizend gulden, is volgens het college aan een
goed doel besteed: de restauratie van de her-
vormde kerk in Koog. Bovendien, zo redeneerde
wethouder A. Brinkman van welzijn, wat had de
burgerlijke gemeente nog moeten doen met die
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Op de nieuwe bestemming.

De woosnap
Een hoosval werd door Zaankanters vroeger een
woosnap genoemd. Door de woosnap zo nu en
dan te gebruiken werd een lekke boot voor zin-
ken behoed. Is de Zaanstreek een zinkend schip?
En heeft het nog zin om te hozen? In deze nieuwe
Anno-rubriek ingezonden artikelen van Klaas
Woudt en van Hans Pielkenrood, secretaris der
Stichting Zaans Schoon.

Spijkers
'Spijkers met koppen', het rapport met aanbeve-
l ingen over de toekomst van de Zaanse Schans,
verscheen in het voorjaar van 1990. Een paar
maanden daarna betuigden B.&W. van Zaanstad
er hun instemming mee.
Het rapport wees een weg naar een nieuw en
zorgvuldig beleid, gericht op cultuurhistorische
aspecten van de Zaanstreek. Het wekte verwach-
t ingen en verdiende meer dan inmiddels bijna
verjaarde ins temming.
Men zegt dat er achter de schermen hard wordt
gewerkt. Dat mag zo zijn, zij die geloven haasten
niet. Maar de twijfe l begint te knagen of deze
spijkers intussen niet zijn gaan roesten.

Ingezeept
Nog meer oude koek: in september 1989 schreef
ik voor 'Anno' een nogal laatdunkend stukje
over het toen net geïntroduceerde Zaanoever-
project. Ik noemde het gebakken lucht en - grof
- 'een drolbeers in een zulverpampiertje ' .
Sindsdien vroeg ik me wel eens af of ik geen
berouw moest tonen. Het schoot me toen, in '89,
in het verkeerde keelgat dat er zo triomfantelijk
werd getoeterd over wat je op z'n hoogst een
terecht voornemen mocht noemen. Het spreekt
toch vanzelf dat een gemeente aandacht en zorg
besteedt aan haar ui ter l i jk? Wie zich wil scheren
kondigt dat toch niet zo u i tbundig aan?
Naar mocht worden verwacht is er tot nu toe bij
herhaling gewezen op de succesvolle voortgang
van het Zaanoever-project. De wens is kennelijk
de vader van de gedachte. Ik stel mijn berouw

'stille' klok. In de spitsloze toren van de Zaandijker
kerk stond die maar bloot aan regen en wind.
Toen Zaanstad en de hervormde gemeente nog
aan hun briefwisseling moesten beginnen, was de
klok in februari al via de handelaar in Kolderveen
doorverkocht aan Aldeboarn. In de 'Boarnster'
toren vervangt hij andermaal een klok die in 1943
door de Duitsers is meegenomen. Als de restau-
ratie van deze toren 24 april is voltooid zal de
Zaandijker klok weer gaan luiden. Dan over het
Friese land. De Zaandijker G-klok, die zo was
gegoten dat die harmonieerde met de A-klok van
de Nederlands hervormde kerk te Koog, hangt nu
in de Boarnster toren naast een andere uit 1526.

Donald Niedekker

voorlopig nog maareven ui t ; ingezeept is nog niet
geschoren.

ROA
De welvaart van de Zaanstreek hing en hangt
samen met de nabijheid van Amsterdam. De streek
bloeide op doordat de grote stad - afzetgebied,
handelscentrum, stapelmarkt - zo dicht bij lag.
Mede daardoor konden de Zaanse koopmans-
huizen worden gebouwd. De redenering dat'Anno'
zijn bestaan aan Amsterdam dankt, is niet in elk
opzicht krom.
Niet in elk opzicht, nee. Eaten we niet vergeten
dat er dankzij de vroegere barrière van het IJ een
eigenzinnige cul tuur langs de Zaan ontstond, een
zelfbewuste eigen identiteit. Hoeveel daarvan ook
afkalfde, dit blad wortelt er nog wezenlijk in.
'Zónder identiteit, zónder de overtuiging deel uit
te maken van een mogelijk merkwaardige, maar
historisch zo gegroeide en als waardevol ervaren
gemeenschap, verliest de samenleving haar nood-
zakelijke warmte' (voorwoord Encyclopedie van
de Zaanstreek).
Het ziet er naar ui t dat de gemeenteraad van
Zaanstad in principe zal instemmen met de over-
dracht van bestuurlijke bevoegdheden aan het
Regionaal Overleg Amsterdam (ROA). Aan een
kilo Amsterdam wordt een onsje Zaanstreek toe-
gevoegd.
Afgezien van de gemeenteraad van Oostzaan en
de samenwerkende natuur- en milieu-organisa-
ties met hun militante visie 'ROA beter bekeken',
heeft de Zaanse samenleving tot nu geen weer-
werk geleverd. Dat is vreemd. Hoeveel zakelijke
motieven er ook voor het ROA mogen pleiten, er
wordt aan de Zaanse zelfstandigheid geknaagd -
en dat is heel mild uitgedrukt. Nogmaals het
voorwoord van de Encyclopedie: 'Door alle ver-
anderingen die de Zaanstreek nog zal ondergaan,
dreigt het laatste restje identiteit te worden weg-
gespoeld.'
Zakelijke motieven hebben de schijn van juist-
heid. Of ze ook getuigen van wi jsheid - ooit 'de
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wetenschap van het geluk' genoemd - is een
vraag waarover nog eens diep moet worden nage-
dacht.

Klaas Woudt

Zuiderhoofdstraat 60-62
te Krommenie
In november 1990 heeft Stichting Zaans Schoon
de gemeente Zaanstad gewezen op het belang van
het behoud van de panden Zuiderhoofdstraat 60-
62 te Krommenie, waar tot voor kort de winkel in
huishoudelijke artikelen en 'galanterieën' van
Ten Wolde was gevestigd. Gegevens omtrent de
oudste geschiedenis van deze panden vinden wij
terug in Jan Dekker Jzn, 'Brieven aan
Krommenieërs van een oud-Wormerveerder',
Wassenaar 1966 (privéuitgave), 3e bundel, blz
27-28. Dekker deelt mee dat omstreeks 1655
twee erven aan' s Heeren weg (=Zuiderhoofdstraat)
tussen Wormerveerderpad (=Padlaan) en Katte-
pad 'betimmert' werden. Het noordelijk gelegen
pand (=thans nr. 62) was bewoond door Jan
Aryansz. Pieters en het zuidelijk gelegen pand
(=thans nr. 60), dat de overtuin was geweest van
het huis aan de overkant van de 's Heeren weg,
was bewoond door Jan Woud. Over het huidige
nr. 62, het hoekpand, gaat een transport van 29
april 1689. Toen kocht Mr. Johannes Frits,
'schiirurgijn tot Crommenije, een huys en erf
gelegen in 't Zuydendt van de Kerckebuert, op
hoeckje van 't Padlaan naar Wormerveer,
bel(endend) ten zuyden Jan Jans Woud de Oude'.
De koopsom was 1075 gulden.
De panden waar het hier om gaat zijn in oor-
sprong dus elk ruim 300 jaar oud. Naar de mening

Het portret van...
De Zaanstreek is rijk aan verenigingen die zich
met het cultuurgoed bezighouden. Een snelle
inventarisatie leverde zo'n veertig stichtingen,
verenigingen, werkgroepen, fondsen en derge-
lijke op, die zich richten op het brede terrein van
de cultuur. Een aantal (zeer) bekend, een flink
deel vrij anoniem. Omdat de redactie van Anno
1961 het zich kan voorstellen dat u door de
bomen het bos niet meer kan zien, introduceren
wij hierbij de nieuwe rubriek 'Het portret van...'.
In deze eerste aflevering wordt een vereniging
voorgesteld die al vaak in de culturele agenda in
dit blad is genoemd, namelijk de Afdeling
Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging (NGV).

Hoewel de afdeling Zaanstreek-Waterland dit
jaar het eerste lustrum viert bestaat de landelijke
vereniging al sinds 1946. In het voorjaar van
1987 nam een aantal leden van de NVG - tot dan
ressorterend onder de afdelingen 'Amsterdam en
omstreken' en 'Hollands Noorderkwartier'
(Alkmaar en omstreken) - het initiatief een eigen
afdeling op te richten. Dit vanwege de eigen
geschiedenis en cultuur van de Zaanstreek en het
Waterland.

van Zaans Schoon is dat een gegeven waarmee bij
de vraag of de panden bescherming toekomt
terdege rekening gehouden dient te worden.
Ter gelegenheid van een restauratie van de pan-
den zouden deze in de woonhuisstaat terugge-
bracht kunnen worden, met behoud van de eta-
lage van het hoekpand. Een combinatie van wonen
en winkelen is echter ook mogelijk.
In het rapport dat de heer S. de Jong voor Zaans
Schoon met betrekking tot de panden schreef,
lezen wij: 'Liggend op de genoemde hoek (=
Zuiderhoofdstraat/Padlaan) vormen de beide pan-
den, samen met enkele naast-staande en er tegen-
over liggende huizen, een sterke stedebouwkun-
dige eenheid die voor Krommenie een grote
historische waarde vertegenwoordigd.
Zuiderhoofdstraat 60 en 62 zijn sterk beeldbepalend
en karakteristiek voor Krommenie. Voorts dient
in acht te worden genomen dat rond het kruispunt
Zuiderhoofdstraat/Padlaan-Badhuislaan gedurende
de afgelopen jaren reeds enkele ingrepen hebben
plaatsgevonden die het authentieke karakter ter
plaatse hebben aangetast, waarbij met name de
sloop van een voormalig herenhuis tegenover nr.
62 ten behoeve van een parkeerterrein. Er is dus
alleszins reden om pas op de plaats te maken en
de panden Zuiderhoofdstraat 60-62 te behouden.
Verdere aantasting van het authentieke karakter
ter plaatse dient naar de mening van Zaans Schoon
voorkomen te worden.
Het college van B.&W. van Zaanstad was aan-
vankelijk niet genegen om de panden op de ge-
meentelijke monumentenlijst te plaatsen, maar
heeft na bezwaren van Zaans Schoon besloten om
plaatsing op de monumentenlijst opnieuw te over-
wegen.

Hans Pielkenrood

De oprichting van de dertigste afdeling van de
NVG (op dit moment zijn er 31 afdelingen) kwam
kennelijk als geroepen. Binnen vijf jaar is het
aantal leden van 75 naar 270 gestegen. Het mag
bekend worden veronderstelt dat de genealogie
(familie-onderzoek) de laatste jaren een hoge vlucht
neemt. Dit is niet in de laatste plaats aan de
Nederlandse Genealogische Vereniging te dan-
ken. De NVG heeft een scala van mogelijkheden
onder haar hoede om beginnende, maar ook ge-
vorderde genealogen in hun onderzoek naar hun
voorouders verder te helpen. Genoemd kunnen
worden: de documentatiedienst (waar onder meer
1,5 miljoen verwijzingen over verscheidene na-
men in de literatuur zijn in te zien); de contact-
dienst (die genealogen met elkaar in contact brengt);
de bibliotheken; de onderzoek-ruildienst (die
mensen in contact met elkaar brengt, die in veraf
gelegen gebieden onderzoek voor elkaar doen);
de knipseldienst; het heraldisch archief et cetera.
De NVG beschikt over geïllustreerde maandblad
Gens Nostra en het kwartaalblad Gens Data, waarin
wordt bericht over toepassingen van computer-
techniek in het genealogisch onderzoek. Een groot
deel van de activiteiten is geconcentreerd in het in
Naarden gevestigde verenigingscentrum, dat al-

771



leen voor leden toegankelijk is. Het lidmaatschaps-
geld van het NVG bedraagt ƒ 50,-.
Niet alleen de landelijke vereniging ontplooit
activiteiten, ook de afdeling biedt het een en
ander aan. Vier maal per jaar komt een
Mededelingenblad uit, waarin naast verenigings-
nieuws ook onderzoeksresultaten. In 1991 orga-
niseerde de afdeling negen bijeenkomsten, ver-
deeld over Zaandam en Purmerend, waar werd
gesproken over onderwerpen als de VOC, de
geschiedenis van de Beemster, weeskamers en
weeskamer-archieven en de Koloniën van Wel-
dadigheid, dit alles in relatie met genealogie.
Dat niet alleen verenigings-activiteiten of het 'in
de mode' komen van genealogie gunstige invloed
op de groei van genealogisch onderzoek heeft is
voor iedereen, die ook vijf jaar geleden al archief-

bezoeker in Zaanstad was,
duidelijk. Het openstellen van
het Gemeentearchief aan de
Hoogstraat in Koog, en het
overbrengen van allerlei ar-
chieven van afdeling bevol-
king en het Rijksarchief in
Haarlem heeft zeker bijge-
dragen aan de verhoging van
het genealogisch onderzoek.
Het is voor ieder die serieus
met dit onderzoek bezig is
vrijwel onontkoombaar dat

men lid wordt van de NVG.
Voor meer informatie: M. Molenaar-Valk (075-
163426).

Ger Jan Onrust

Boekennieuws
November en december zijn altijd maanden waarin
een groot aantal publikaties verschijnt. De hier-
onder genoemde boeken en boekjes zijn deels
met het oog op de geschenk-gelegenheden juist
in deze periode uitgegeven, deels is het toeval dat
ze eind vorig jaar zijn gepubliceerd. Na de feest-
dagen neemt de boekenstroom altijd af. Maar
toch... Zie voorde boeken die in januari 1992 zijn
uitgekomen het einde van deze bespreking.

Een absolute topper voor u, lezer van Anno, moet
het boekje 'Zaans bouwkundig alfabet' vanSikke
de Jong zijn. Een mederedacteur van dit blad kan
je moeilijk kraken, maar bij dit boekje zou daar
toch al geen aanleiding toe bestaan. Oude abon-
nees kennen het alfabet al, want alles is in Anno
70 tot en met 99 al gepubliceerd. Toch ook voor
hen een leuk boekje. Ook al zijn de oude jaargan-
gen ingebonden, een boekje pak je makkelijker
uit de kast. Voor ƒ 25,- bent u eigenaar van het
door de Stichting Uitgeverij Noord-Holland uit-
gegeven werkje.

Net als het alfabet moest 'Hoofden Koel, handen
in de zakken. De houtstaking van 1919 in Zaandam'
perse voor de Sinterklaas uitkomen. Alfons Selie
en Johan van der Laan hebben een boeiend relaas
gemaakt van de staking waarin Zaandams burge-
meester Klaas ter Laan wél optrad tegen de hout-
en havenwerkers. Dit in tegenstelling tot de sta-
king van 1914, toen de nieuwbakken eerste bur-
ger eigenlijk onverholen de kant van stakers
koos. Het boek, het eerste echte boek van uitge-
verij Amor Vincit Omnia, is de doctoraalscriptie
Nieuwste Geschiedenis aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam van Selie en Van der Laan. De
prijs is ƒ 34,50.

Met Stoom-redacteur Jur Kingma schreef in de
industrieel-archeologische reisgids door Neder-
land en België 'Langs pakhuizen, fabrieken en
watertorens' (samensteller: P. Nijhof) een route
door de Zaanstreek. Van de Zaanse Schans naar

Wormerveer, Westzaan, Zaandam en terug zijn
vele industriële panden beschreven. Voor de lief-
hebbers. Uitgever Kosmos vraagt ƒ 29,90.

Een bijzonder fraai boekje (maar wel duur
ƒ 32,50) is 'Villa Rote'. De herrijzenis van een
Zaans patriciër spand. Rob van den Dobbelsteen
schreef het verhaal over het prachtig tegenover
papiermolen De Schoolmeester gelegen pand (met
twee bijgebouwen), maar de illustraties doen het
'em. Wie zou hier niet willen wonen? Stichting
Uitgeverij Noord-Holland is de uitgever.

Claes Compaen was een Oostzaner kaper en
piraat; dat is wel bekend in de Zaanstreek. Maar
wat weten wij eigenlijk van de kaapvaart? Bitter
weinig. Vorig jaar (en nu) is (wordt) voor het
eerst een tentoonstelling over de Nederlandse
kaapvaart en piraterij tussen 1500 en 1800 gehou-
den. 'Kapers op de kust' is tegelijkertijd catalo-
gus en i n l e id ing op het onderwerp. R.B.
Prud'homme van Reine en E.W. van der Oest
schreven de tekst van dit door ADZ uitgegeven
boekje.

De historische vereniging Oud-Uitgeest heeft ter
gelegenheid van het tweede lustrum een thema-
nummer over ' Uitgeest en de Zeevaarf gemaakt.
Haast vanzelfsprekend zijn veel Zaanse bronnen
gebruikt en wordt veel naar de streek verwezen.
De vormgeving is rommelig, maar de prijs laag:
ƒ9,95.

Niet in de winkel te koop is de kroniek 'Dertig
jaar verpleeghuizen Zaanstreek" van C.A.I. van
der Spek. Het in 100 exemplaren verschenen
boekje werd de auteur bij zijn afscheid aangebo-
den.

Eind december verscheen een nieuw tijdschrift
op de markt. 'Alledaagse dingen' wil een breed
publiek met artikelen over volkscultuur bedie-
nen. Hoewel het nul-nummer wat lezenswaar-
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Een der geïllustreerde
pagina 's uit het Zaans
bouwkundig alfabet van
S. de Jong.

dige artikelen bevat, is de
Stichting Nederlands Centrum
voor Volkscultuur in mijn ogen
niet geslaagd in de opzet. Losse
nummers gaan ƒ 6,95 kosten;
eenjaarabonnement (8 num-
mers) ƒ 55,-.

Enige tijd terug was er weer
enige commotie onder Neder-
landse historici. Opnieuw was
een Angelsaksisch historicus
erin geslaagd een omvattend
beeld van ons land te schet-
sen. In tegenstelling tot bij-
voorbeeld Overvloed en on-
behagen van Schama werd
'Nederland als centrum van
de wereldhandel 1585-1740',
geschreven door de Britse
hoogleraar Jonathan I. Israël,
goed ontvangen. Israël be-
schrijft Nederland als de eer-
ste echte wereldeconomie en
geeft de Zaanstreek daarin een
eigen (belangrijke) plaats. Als
je zijn bronnen bekijkt, dan
zijn het ook precies de juiste
boeken die de hoogleraar aan

University College London over de streek heeft
geraadpleegd. Van Wijnen gaf het wetenschap-
pelijke werk uit en vraagt er ƒ 99,95 voor.

Eerder is er op deze plaats aandacht besteed aan
de Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis.
De handzame (70 pagina's) boekjes werden toen

gekarakteriseerd als zeer nut t ige inle idingen op
een deelgebied van het historisch onderzoek.
Hier mag aan worden toegevoegd dat als je met
serieus historisch onderzoek bezig bent je eigen-
lijk niet om deze boekjes van de Walburg Pers
heen kan. Ook hetdeeltje, 'Historischedemografie:
bevolkings- en gezinsgeschiedenis" van A.J. Schuur-
man geeft de laatste stand van zaken weer op dit
gebied en vertelt hoe men onderzoek in die rich-
ting op moet zetten. Anton Schuurman promo-
veerde ruim een jaar geleden op een onderzoek
naar materiële cultuur, onder meer in de Zaanstreek
en is docent aan de L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t
Wageningen.
Begin j a n u a r i kwam het zesde deel, over
'Onderwijsgeschiedenis'. u i t . Zeker niet alleen
interessant voor een ieder die zich met het histo-
rische onderzoek rond de onderwijsgeschiedenis
bezig houdt (het boekje is een uitstekende inlei-
ding voor iedereen die een gedenkboek over een
bepaalde school aan het maken is), maar ook voor
mensen in het onderwijs zelf. Ik ken geen be-
knopter boekje dat zoveel over het ontstaan van
onderwijsinstellingen in zo weinig pagina's sa-
menvat. De auteur is P.Th.F.M. Boekholt.
De Cahiers zijn in principe voor amateurs be-
doeld, maar ook professionals kunnen een grote
hoeveelheid zeer bruikbare tips in het boekje van
Schuurman vinden. De reeks is nog lang niet af,
getuige de plannen. Vrouwengeschiedenis, so-
ciale zorg, dorpsgeschiedenis, industriële archeo-
logie, volkskunde, lokaal bestuur, Elite-onder-
zoek en belastingen zijn onderwerpen die in voor-
bereiding zijn. Het is mogelijk om op de serie te
abonneren. De prijs per boekje is schappelijk,
namelijk ƒ 15,-.

Ger Jan Onrust

Stichting Bouwhistorie
Het bouwhistorisch onderzoek van de laat-
ste jaren heeft duidelijk gemaakt dat
ons land veel rijker is aan historische
gebouwen dan tot voor kort werd gedacht.
Bovendien bleek tijdens dat onderzoek
dat een groot deel van onze monumenten
ouder is dan werd vermoed. Bouwhistorisch
onderzoek in Utrecht en Den Bosch bracht
alleen al honderden onbekende middeleeuw-
se woonhuizen aan het licht. Dat werd
ontdekt bij sloop of restauratie ervan.
Soortgelijke ontdekkingen zijn ook in
andere steden te verwachten.
Helaas worden jaarlijks in ons land nog
tientallen historische gebouwen afgebro-
ken zonder dat ze worden gedocumenteerd.
Honderden andere panden worden zo in-
grijpend verbouwd dat bouwhistorische
documentatie voorgoed onmogelijk is ge-
maakt. En dit lot treft niet alleen
middeleeuwse woonhuizen, maar ook molens,
boerderijen, kerken en oude fabrieken.
Zelfs bij restauraties blijft deugdelijk

onderzoek vaak achterwege. Deze praktijk
laat zich alleen maar vergelijken met
het ongelezen weggooien van oude archief-
stukken.
De Stichting Bouwhistorie Nederland pleit
er daarom voor dat elk gebouw waarin rede-
lijkerwijs oudere bouwfasen te verwachten
zijn, voor het begin van de afbraak of de
renovatie bouwhistorisch wordt onderzocht.
De in de statuten van de stichting omschre-
ven doelstelling luidt: Het bevorderen van
de publieke belangstelling voor bouwhis-
torisch onderzoek, alsmede het bevorderen
van de kwantiteit en de kwaliteit van
het bouwhistorisch onderzoek in Nederland.
De stichting zal zich gaan bezig houden
met gerichte voorlichting aan het grote
publiek over bouwhistorie en het belang
daarvan. Daarnaast zal de Stichting poten-
tiële opdrachtgevers (zoals overheids-
instanties en particuliere huiseige-
naren trachten te overtuigen van het
nut van bouwhistorisch onderzoek.
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Boekbespreking

Na jaren werk kwam in de
herfst van het vorig jaar de
restauratie gereed van het
huis van de familie Hartog
aan de Zaandamse
Oostzijde. Een bijzonder
belangrijk pand in cultuur-
historisch opzicht. De op de
foto afgebeelde gevel aan
de Zaan is in wezen 17e-
eeuw's en kreeg in de 18e
eeuw het (nu weer
aangebrachte) snijwerk in
de Lodewijk XV-stijl. Dat
nieuwe snijwerk werd nog
gemaakt door A. O.
Brucker. Bovendien is het
pand bekend doordat het
zo'/? honderd jaar geleden
werd vereeuwigd door
Cl and e Monet.
Wij feliciteren de familie
Hartog met dit schitterende
resultaat.

Tegen het einde van 1991 is na een jarenlange
voorbereiding de Encyclopedie van de Zaanstreek
verschenen. Het is een imposant werk geworden,
bestaande uit twee kloeke delen van in totaal 857
compact gedrukte bladzi jden. In de Encyclope-
die van de Zaanstreek is een gigantische hoeveel-
heid informatie verwerkt, variërend van vrij tri-
viale en anekdotische wetenswaardigheden tot
afgewogen sy s t ema t i s che k e n n i s over de
Zaanstreek in heden en verleden. De informatie
is alfabetisch geordend en voor/ien van een groot
aantal i l lustrat ies. Wie geïnteresseerd is in be-
paalde voorwerpen betreffende de huid ige
Zaanstreek of over de Zaanse geschiedenis wordt
op /ijn wenken bediend door vaak boeiende
overzichtsartikelen, gecombineerd met duide-
lijke verwijzingen naar en vanui t afzonderlijk
vermelde deelonderwerpen of items.
Encyclopedieën behoren naar hun aard te streven
naar universal i te i t ; dat wil zeggen: z i j behoren
omvattend te zijn op het gebied dat zij bestrijken
en geen kennis op dat gebied uit te sluiten. De
samenstel lers van de Encyclopedie van de
Zaanstreek hebben dit doel duidel i jk voor ogen
gehad en zijn er in geslaagd met betrekking tot de
keuze der onderwerpen een hoge mate van volle-
digheid te bereiken. Ik kan nauwelijks Zaanse
onderwerpen bedenken die in de Encyclopedie
niet aan de orde komen. Alleen dat feit alleen al
is een gelukwens aan het adres van de redactie
waard. Maar ook de kwal i te i t van de inhoud van
de Encyclopedie dwingt respect voor hel werk
van de redactie af. De Encyclopedie van de
Zaanstreek is inhoudelijk een goede encyclope-
die geworden die, naar ik hoop, gedurende vele
jaren door velen als een betrouwbare vindplaats
en naslagwerk over de Zaanstreek en zijn ge-
schiedenis zal worden geraadpleegd.
M i j n grote waardering voor de Encyclopedie en
voor de redactionele bekwaamheden en presta-
ties neemt niet weg dat ik ook een paar bezwaren

heb, die deels onverbrekelijk verbonden zijn met
elke vorm van encyclopedische kennisordening.
Elke encyclopedie is een poging tot samenvatting
van een beschikbare kennis, in het bijzonder van
wetenschappelijk erfgoed of verworvenheden op
een bepaald gebied. Samenvatting vooronder-
stelt afweging en ordening van kenniselementen
volgens een bepaalde visie of systematiek. Ik mis
in de Encyclopedie van de Zaanstreek eigenlijk
zo'n ordenend en rechtvaardigend beginsel; be-
houdens uiteraard het uitgangspunt dat het boek
over de Zaanstreek handelt. Dit heeft in mijn
ogen tot een zekere onevenwichtigheid geleid.
Zo heeft de onbestemde, anekdotische 'wetens-
waardigheid' in de Encyclopedie van de Zaanstreek
een te grote plaats gekregen. Ik denk in dit ver-
band bijvoorbeeld aan molennamen. sommige
genealogische gegevens, de informatie over kleine
bedrijfjes en de personalia. Ook de relatieve omvang
van de afzonderlijke artikelen en items is niet
al t i jd in overeenstemming met hel relatieve be-
lang van de betreffende onderwerpen in het kader
van de Encyclopedie van de Zaanstreek. Ik ben
mij er ten volle van bewust dat de redactie sterk
afhankel i jk was van een grote schakering van
medewerkers. Kenneli jk was de tijd van voorbe-
reiding toch nog te kort voor een kritischer
afwegingsproces. Mijn bezwaren verbleken ech-
ter in het licht van de vele positieve eigenschap-
pen van de Encyclopedie als uniek monument
van het Zaanse erfgoed. Voor wie de Zaanstreek
ter harte gaat is het bezit van de Encyclopedie een
'must ' .

De Encyclopedie van de Zaanstreek stond onder
eindredactie van J.P. Wondt en K. Woudt en is
uitgegeven door de Stichting BehoudZaans Streek-
eigen, in samenwerking met de Stichting Uitge-
verij Noord-Hol land te Wormerveer, 1991. Ver-
krijgbaar in de boekhandel. Prijs ƒ 299,-.

A. van Braam
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samenge-
steld uit de Zaanse kranten De Typhoon,
De Zaanlander en De Zaanse Gezinsbode.

2 november
De prijs van Bijzondere Waardering 1991
(verbonden aan de Cu l tuu rp r i j s van
Zaanstad) werd uitgereikt aan de initia-
tiefnemers van het spektakelstuk'De Toren-
val' , dat in april j.l. in Westzaan werd
opgevoerd.

2 november
Met een bos bloemen verwelkomde het
Gemeente-archief Zaanstad de duizend-
ste bezoeker van het jaar. Het aantal be-
zoekers van het archief neemt gestaag toe.

2 november
De fractie van Groen Links in de gemeen-
teraad van Zaanstad wil dat er ter hoogte
van de C&A-winkel een fontein komt op
de Gedempte Gracht. Vroeger was op
dezelfde plaats een fontein aanwezig. De
raadsfractie benadrukte vooral de sociale
functie die de fontein zal hebben.

2 november
De Zaandamse architect Wim Wester is
winnaar van de prijsvraag van de Initiatief-
groep Theaterplan Zaanstad. Het door hem
ontworpen plan voor het nieuwe theater
op de plaats van het huidige Bode-cen-
trum kan volgens de initiatiefgroep wor-
den uitgevoerd voor ƒ 15,4 miljoen.

6 november
In de Zaanse Schans moet een 'museum-
verzamelgebouw' komen, waarin de elf
bestaande streekcollecties onder één dak
worden samengebracht. Dat staat in de
aangekondigde Museumnota Zaanstad van
de Stichting Steun Musea Zaanstreek. Het
is uitdrukkelijk niet de bedoeling alle col-
lecties permanent samen te brengen, maar
het gebouw moet de ruimte bieden om
wisselende delen van de verscheidene col-
lecties uitgebreider te tonen.

9 november
De Belangenvereniging Westerwatering
en Houtwerf wil betrokken worden bij de
discussie over de restauratie van de pal-
trokmolen De Held Jozua. Het bestuur
van de bewonersvereniging vindt dat res-
tauratie zo snel mogelijk moet plaatsvin-
den en dat de molen op de huidige plaats
moet blijven staan.

11 november
Een bos bloemen en een natuurboek wa-
ren het geschenk voor de tienduizendste

bezoeker dit jaar aan het Natuurhistorisch
museum E. Heimans aan de Thijssestraat.

14 november
De Haarlemse Officier van Justi t ie legde
de Stichting Frans Mars een boete van
ƒ 500 op voor het slopen van het ijs-
pakhuis te Koog. Het ijspakhuis werd in
januari j . l . in opdracht van de stichting
gesloopt, zonder dat men over de beno-
digde vergunning beschikte.

19 november
De provincie begint binnenkort een on-
derzoek naar historische panden te Krom-
menie en Wormerveer, waarbij moet wor-
den vastgesteld welke panden in aanmer-
king komen voor plaatsing op de provin-
ciale monumentenlijst.

23 november
De provinciale monumentencommissie
deed Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland het dringende advies het ijspakhuis
aan de Hoogstraat te Koog op de
monumentenli js t te plaatsen. Eigenaar
Stichting Frans Mars maakte in januari j.l .
een begin met de sloop van het pand; de
politie maakte een eind aan deze werk-
zaamheden. Technisch onderzoek door de
provincie heeft aangetoond dat de schade
aan het pand zonder bezwaar hersteld kan
worden. Gedeputeerde F. Tielrooy wil dat
het pand op kosten van Frans Mars wordt
wederopgebouwd.

26 november
Sint Nicolaas onderbrak zijn rondrit door
Krommenie bij de naar hem vernoemde
oud-katholieke kerk aan de Noorder-
hoofdstraat. Hij metselde met wethouder
Brinkman een gedenksteen in de zijgevel,
ter afs lui t ing van de eerste fase van restau-
ratie van het kerkgebouw.

27 november
De constructiestructuur van de Adelaar,
het bekende fabriekspand te Wormerveer,
verkeert in zeer slechte staat. Bovendien
s lui t de ongunstige ligging van het pand
de belangrijkste mogelijkheden voor her-
gebruik uit. Dat is de conclusie van een
onderzoek door de Technische Universi-
teit te Eiindhoven.

28 november
Met het luiden van de oude klok werd het
startsein gegeven voor de restauratie van
het raadhuis op de Burcht te Zaandam. In
het raadhuis moeten vier woningen, kantoor-
ruimte en een klein theatertje komen. De
oude klok werd op de zolder van het pand
gevonden. Inmiddels is de Stichting Klok-

kenspel Zaanstad opgericht, die gelden
( ƒ 80.000) wil vergaren voor een carillon
in het raadhuis.

28 november
Zaadpakuis De Vrede zal mogelijk van de
Oostzijde te Zaandam worden verplaatst
naar de Zaanse Schans of naar de buurt-
schap Bartelsuis. Eigenaar Zaadhandel P.
de Jong Pz. gebruikt het pand niet meer en
het staat in de weg op het bedrijfsterrein.
Architect C. de Jong heeft een rapport
opgesteld over verplaatsing van het pand.

4 december
Na een stilstand van haast twee jaar kan
De Huisman weer draaien. Molenmakerij
Saendijck verving de wieken van de mos-
terdmolen.

20 december
De provinciale monumentencommissie ging
akkoord met het voorstel van Gedepu-
teerde Staten het fabriekspand Lucul lus
aan de Veerdijk te Wormer op de provin-
ciale monumentenlijst te plaatsen. Eige-
naar Douwe Egberts (Lassie) liet weten
dat het pand geen enkele economische
waarde voor het bedrijf heeft. 'Behoud
van Lucullus betekent dat de vestiging
van Douwe Egberts in Wormer wordt be-
dreigd', aldus Lassie-directeur J. Hijlkema.

30 december
Het oude gedeelte van Zaandam werd door
enige honderden mensen bezocht vooreen
literaire wandeling in het voetspoor van
Freek de Jonge. De stadswandeling werd
uitgezet door de VVV in samenwerking
met de omroepvereniging AVRO, die in
een t.v.-programma aandacht had besteed
aan het boekje 'Zaansch Veem' van De
Jonge.

30 december
Voor het verbouwen en opknappen van
hun woningen, waardoor deze in oorspron-
kelijke staat bewaard bleven, kregen de
echtparen Heermans-de Hart en Bood-
Groos de Geertje Visser-Schoenprijs van
de Westzaanse Gemeenschap.

31 december
Gemeente Zaanstad onderzoekt de moge-
lijkheid om de Klauwershoek te Zaandam
als Beschermd Stadsgezicht aan te wijzen.
Volgens de gemeentelijke monumenten-
commissie verdient de oudste buurt van
Zaandam betere bescherming dan tot nu
toe werd gegeven.

7 januari
In de structuurnota van het Regionaal
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Overleg Amsterdam (verwacht in februari
of maart) is het Oostzanerveld waarschijnlijk
als bouwloca t i e geschrapt. Dat zei
Oostzaans wethouder J. van den Berg. In
de eerder verschenen Structuurschets van
het ROA werd nog rekening gehouden
met de bouw van 6000 woningen in het
Oostzanerveld. Vanui t de gemeente
Oostzaan rees hier grote weerstand tegen.

9 januari
Guisveld en Westzijderveld worden ge-
noemd als alternatieve bouwlocatie voor
Assendelft-Noord. Welke locatie uitein-
delijk zal worden gekozen is afhankelijk
van de milieu-effect rapportage, die door
de provincie zal worden gestart en eind
1993 gereed moet zijn. Er wordt weer met
meer regelmaat over bebouwing van de
buitengebieden van Zaanstad gesproken;
de hoge kosten van bodemsanering van
locaties binnen de bebouwde stad zijn
daar de oorzaak van. Die kosten worden

thans op ƒ 200 miljoen geraamd. Gemeente
Zaanstad wil snel duidelijkheid over dek-
king daarvan, aangezien in oktober een
convenant over woningbouw zal worden
gesloten met de andere gemeenten van het
Regionaal Overleg Amsterdam.

9 januari
De Milieufederatie Noord-Holland (ge-
vestigd te Zaandam) heeft grote bezwaren
tegen de vorming van het Regionaal Over-
leg Amsterdam. Door de vorming van een
regionaal bestuur met sterk het accent op
de economie zullen natuuren milieu zwaar
worden belast, voorspelt de milieufederatie.

13 januari
In 1992 zal in Zaanstad ƒ 913.000 be-
schikbaar zijn voor restauratie van monu-
menten in het kader van het Besluit Rijks-
subsidiëring Restauratie Monumenten en
met gelden uit het Stadsvernieuwingsfonds.
Geld kan verwacht worden voorde Beelden-

tuin in Zaandijk, Villa Rote te Westzaan,
de Oostzijderkerk te Zaandam, molen Het
Pink te Koog, het Regt Huys te Westzaan
het Wilhelminapark te Wormerveer en
voor een aantal woonhuizen.

15 januari
De Zaanse politieke organisatie BIPS wil
dat de houten panden Zuiddijk 33-37a te
Zaandam op de gemeentelijke monumen-
tenlijst worden geplaatst. De Oostzaanse
projectontwikkelaar Diva Vastgoed bv heeft
voornemens de panden te slopen en er
stenen gebouwen voor in de plaats te zet-
ten.

NB
De datum boven een stukje verwijst naar
de dag van publikatie en dus niet vanzelf-
sprekend naar de dag van de gebeurtenis.

Jan Pieter Woudt

Culturele agenda
21 maart-28 juni
Tentoonstelling 'Een plaatje met een
gaatje': het Nederlandse rijwiel-
belastingmerk; over de belastingplaatjes
en hun geschiedenis (zelfs in Europa en
daarbuiten); uit de collectie van R.B.
Bosman te Heiloo. Museum 'Het
Noorderhuis', Kalverringdijk 17
(Zaanse Schans) te Zaandam
(open:di/zo 10.00-17.00).

29 maart-15 mei
Tentoonstelling 'Portret in Pastei'; van
meer of minder bekende Zaankanters
aan het eind van de 18e en het begin van
de 19e eeuw, gemaakt door rond-
reizende portrettisten. Zaans Historisch
Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk
(open: di/vr 10.00-12.00, 14.00-16.00,
zo 14.00-16.00).

29 maart-doorlopend
Tentoonstelling 'Van lompen en Hollan-
ders': een wandeling door de wereld van
het Zaanse papier. Zaans Historisch
Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk
(open: di/vr 10.00-12.00, 14.00-16.00,
zo 14.00-16.00).

21 april
Lezing van de heer A. Lagerwey (stads-
archeoloog te Amsterdam) over de terp

te Diemen: de oudste woonplaats binnen
de Amsterdamse gemeentegrenzen (de
vondsten gaan terug tot de l Ie eeuw).
Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland, af d.
Zaanstreek e.o. Oude Raadhuis/
expositiezaal. Dorpsstraat 370 te Assen-
delft (aanvang 20.00 uur).

25 april-26 april
Nationaal Museumweekend: activiteiten
worden later via de pers aangekondigd.

mei 1992
Rondvaarten door vogelbroedgebieden
te Jisp en Westzaan, o.l.v. vogel-
wachters (reserveren via de Zaanse
VVV, tel. 075-162221/351747).

17 mei
Zondagopenstelling van alle Zaanse
Openbare Bibliotheken in het kader van
de landelijke viering van het 100-jarig
bestaan van het Openbaar Bibliotheek-
werk (open: 12.00-17.00).

24 mei
Boekenfeest op zondag in het kader van
het voornoemde 100-jarige bestaan van
de Openbare Bibliotheken, met o.m.
stands van Zaanse boekhandels, kleine
expositie over de Zaanstreek 100 jaar

geleden (georganiseerd door het
Gemeentearchief Zaanstad),
dixielandbandje en diverse activiteiten
voor kinderen. De Speeldoos, Vincent
van Goghweg 44b, te Zaandam (open:
12.30-17.00; toegang is gratis).

juni
Tentoonstelling 'Rondom de geboorte'.
Openbare Bibliotheek Oostzaan, Zuid-
einde 101 (open: ma/vr 14.00-17.30, ma
en do 18.30-20.30, vr 10.00-12.00).

27 juni-28 juni
Zaanstad Jazz Festival, met groot aantal
optredens; activiteiten worden verder via
de pers aangekondigd.

Permanent
Het Natuurhistorisch Museum 'E. Hei-
mans', Thijssestraat l te Zaandam
organiseert elke eerste zondag van de
maand een doorlopende dia-voorstelling
over een natuurhistorisch thema, gege-
ven door G. van Velsen
(open: 14.00-17.00).
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BOUWBEDRIJF TR.

specialisten in:
zaanse houtbouw
en restauraties

maar ook: nieuwbouw - verbouw
renovatie - onderhoud
adviezen - ontwerpen
houthandel

telefoon 075-21 21 31
postadres : Postbus 130,1530 AC Wormer
werkplaats: Veerdijk 40,1531 MS Wormer

NIEU EROMERI
HOTEL

BAR - EETCAFE

* VERGADERRUIMTE

CAMPING

RESTAURANT "CHEZ TIL'

Poelweg 1/1531 MD/Wormer

H V &

EEN BEST
ADRES

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655



Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van onze eerste

1887 ir;
nog steeds open.

Maar dan als museum
aan de Zaanse Schans.

«i»

Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


