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4. Eric Hoorn, Reinier Jongerius, Chiel Pos, Van water-
bord en windveer, een schoolproject met lesmateriaal
over de Zaanse houtbouw, bestemd voor leerlingen
van de basisscholen, Zaandam November 1988.

5. S. de Jong, Houten gevels; speciale aflevering van
ANNO 1961, Februari 1989.

6. D. Vis, Oer-Zaan of Oer-IJ? Speciale aflevering
van ANNO 1961, Mei 1990.

7. Carla Rogge en S. de Jong, Het voormalige raadhuis
van Zaandijk, speciale aflevering van ANNO 1961,
Augustus 1991.

8. Zaans Bouwkundig Alfabet van S. de Jong Uitgave
1991.



Uitgave van
de vereniging
'Vrienden van

het Zaanse Huis'
oktober 1992-no. 123

VERENIGING 'VRIENDEN
VAN HET ZAANSE HUIS'
Voorzitter:
R. Sman, Lagedijk 88,
1544 BJ Zaandijk,
tel. 075-284388
Secretaressen:
Judy van Noortwijk en
Mieke Kuyper,
Kalverringdijk 21,
1509 BT Zaandam,
tel. 075-176585
Penningmeester:
Dick Schoen,
Prins Hendrikkade 86,
1501 AG Zaandam.
Postgiro 742899 ten name van:
penningmeester Vereniging
'Vrienden van het Zaanse Huis'.

REDACTIE 'ANNO 1961'
Alice van Diepen,
Titia de Groot,
S. de Jong,
Seiny Klopper-Bruijn (secre-
tariaat),
Ger Jan Onrust,
Jan Pieter Woudt
(eindredactie).
Kopij voor de ANNO van de-
cember 1992 en opgaven voor
de rubriek 'Annonces' inleve-
ren vóór 10 november 1992
bij:
Redactie Anno 1961,
Weiver 5, 1546LAJisp,
tel. 02982-1371.
De redactie van ANNO 1961
behoudt zich het recht voor
binnengekomen artikelen te
redigeren.

Illustratie omslag:
Dinsdagmiddag 2 mei
19 J l werd het standbeeld
van Tsaar Peter de
Groote, een geschenk van
Tsaar Nicolaas H, door de
Russische ambassadeur,
graaf Pahlen, onthuld.
Het beeld van Leopold
Bernstamm is een afgietsel
van een in Poltava staand
kunstwerk.

Inhoud
Een late ANNO dit keer, een septembernummer in oktober. Enige organisatorische moeilijkheden en
drukte van de eindredacteur waren daar schuldig aan. Onze excuses voor de vertraging.
Speciale aandacht vragen wij voor de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis, die op 16 november a.s. wordt gehouden in pakhuis De Lelie
op de Zaanse Schans. De agenda vindt u op blz 790.
Voorts in dit nummer:

789 Nieuws van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse
Huis.

790 De Zaandammer Tsaar
Peter-mythe gewogen. Al
jaren klinkt het verhaal dat
Tsaar Peter ooit op een
scheepswerf te Zaandam
werkte om zich het scheeps-
bouwersambacht eigen te
maken. In vele geschriften
keert dit verhaal terug. Maar
is het ook waar? Of schrij-
ven de verschillende ge-
schiedschri jvers elkaar
slechts na? Historicus Ger
Jan Onrust ging op onder-
zoek uit en concludeert dat
het zeer twijfelachtig is dat
de Tsaar hier werkte.

794 Wat is het nut van ge-
schiedenisonderwijs? Hoe

gaat dat onderwijs veran-
deren door de basis-
vorming? Welke taak heb-
ben de gemeenten in het
opzetten van lokale lespro-
jecten in het geschie-
denisonderwijs. Geschie-
denisdocent Ger Jan On-
rust noteerde enige gedach-
ten voor de ANNO-rubriek
De Woosnap. Ook in De
Woosnap: goed nieuw en
slecht nieuws van Zaans
Schoon-secretaris H. Piel-
kenrood.

795 'Het was of ik hem hoorde
praten', schrijft mevr. Jo
Daan over het dagverhaal
van Kraamer, een ego-do-
cument uit de achttiende
eeuw. De taalwetenschap-
per deed onderzoek naar
het taalgebruik van Kraa-

mer en schreef voor ANNO
een boeiend verslag.

799 Stichting De Poelboerderij
te Wormer zet zich in voor
veldstudie en milieu-edu-
catie. Uniek natuur- en cul-
tuurhistorisch landschap in
onze omgeving dreigt ver-
loren te gaan. Door voor-
lichting, excursies en cur-
sussen hoopt De Stichting
tegenwicht te bieden. Een
portret.

En voorts de vaste rubrie-
ken Boekennieuws (801),
Kroniek (802)
en Culturele Agenda (804).

Nieuws van de vereniging 'Vrienden van het Zaanse Huis'
Van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland ontvingen we opgave van het
cursusprogramma 1992-1993.

De cursussen die worden aangeboden zijn:
- 'Ontdekkingsreis naar het verleden',
- 'Paleografie voor gevorderden'.
- 'Bronnen in het Rijksarchief in Noord-

Holland',
- 'Veldnamen',
- 'Het gebruik van (oude) kaarten en luchtfoto's

bij historisch onderzoek',
- '17e-eeuws Nederlands',
- 'Bewoners en eigenaren van de 19e-eeuwse

woonhuizen'.
Het programmaboekje zal worden toegezonden
aan alle historische verenigingen in de provincie

en aan de Gemeente Archieven alwaar het ge-
raadpleegd kan worden.

Van de heer J.W. Bakker, (oud-Zaankanter) bouw-
kundig restaurateur uit Den Haag, ontvingen wij
het Handboek voor Leraren in het Vormtekenen,
Aanstaande Bouwkundigen, Timmerlieden en voor
Zelfstudie, 'Vorm en Versiering van het Hout',
door J. Kaper Wz., leraar aan de l e ambachtsschool
en aan de avond-ambachtsschool voor timmerlie-
den te Amsterdam. Uitgegeven door S.L. van
Looy Amsterdam 1907, incl. de hiertoe beho-
rende 32 platen met afbeeldingen. We hebben
hiervan een kopie mogen maken en deze doorge-
geven aan o.a. het Gemeente Archief Zaanstad in
Koog aan de Zaan, alhier waar een ieder die
belangstelling heeft, hier kennis van kan nemen.
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Aan onze leden,

L.S.

Wij nodigen u hiermede graag uit voor onze ledenvergadering, te houden op
maandag 16 november a. s. in Pakhuis (Kijkschuur) 'De Lelie' op de Zaanse
Schans, aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Notulen vergadering d. d. 4 november 1991
3. Ingekomen stukken
4. Jaaroverzicht
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Bestuursverkiezing; de voorzitter, de heer R. Sman, treedt volgens het

rooster af; hij stelt zich herkiesbaar
9. Rondvraag

"PAUZE"

10. Inleiding door mevrouw drs. Carla Rogge, schrijfster van o. m. het
ANNO-themanummer over het raadhuis van Zaandijk.
1 1. Sluiting

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Namens het Bestuur,

R. Sman, voorzitter
J. W. van Noortwijk, secretaris

In Nieuwsbrief nr. 8 van 'Vrienden van de stolp'
lazen wij het volgende bericht over subsidies
voor kleine restauraties:
De provincie Noord-Holland heeft een - beschei-
den - subsidiefonds voor het herstel en behoud
van details aan en bij een pand dat zelf niet als
monument wordt aangemerkt. Kenmerkende de-
tails dreigen bij onderhoud of aanpassing van
nieuwe woonverlangens en bedrijfseisen verlo-
ren te gaan. We noemen de schaars geworden
karakteristieke ronde schoorsteen; staaltjes van
vakkundig metselwerk. Maar ook deuren, boven-
lichten, muurankers, gevelstenen, bijzondere hek-
ken zijn van die beeldbepalende details die we
niet graag verloren zien gaan. Verdere informa-
tie: Bureau Monumentenzorg,
Dienst WEB. 023-143143.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:

Mevr. Dr. Jo Daan, Barchem
Jelte Rep, Hilversum
Fam. H.E. Metselaar-M.G. Haarsma, Krommenie
De heer G. Huisman, Zaandam
De heer W. den Hartigh, Zaandam
Mevr. W.L. Kok-Kruse, Zaandam
De heer G. Peters, Zaandam
Mevr. A.W. Sterringa-Knobbout, Zaandam.

De Zaandammer Tsaar Peter-mythe gewogen.
In het centrum van Zaandam staat sinds 1911 een
standbeeld. Op de granieten sokkel staan teksten
in het Russisch en het Nederlands. Deze melden
dat Tsaar Peter de Groote in 1697 in Zaandam is
geweest. Het prachtig groen-verweerde bronzen
beeld stelt de grootvorst voor. Zittend op/over
een veel te klein houten schip is de 'Tsaar aller
Russen' aan het werk.

Heeft Peter de Groote op een Zaanse scheepswerf
gewerkt? Is dat een juist verhaal, of een van de
typisch chauvinistische lokaal-historische my-
then? En als het een mythe is, hoe komt het dan
dat iedereen het verhaal blijft herhalen?
Lokaal-historische publikaties, niet in het minst
de Zaanse, zijn vaak gebaseerd op eerdere verha-
len. Het komt nogal eens voor dat de beschikbare
primaire bronnen, of de wat moeilijk leesbare (op
die bronnen gebaseerde artikelen) worden veron-
achtzaamd. Dat voert er toe dat verschillende
auteurs elkaar gaan 'naschrijven', ook waar de
juistheid van informatie dubieus is. Dit is zeker
het geval bij de historiografie over de bezoeken
van Tsaar Peter I aan Zaandam.

In dit artikel hoop ik duidelijk te maken dat er op
zijn minst twijfel is omtrent de historiciteit van
het alom geaccepteerde verhaal dat Tsaar Peter in
de Zaanstreek op een scheepswerf heeft gewerkt.

Tsaar Peter, geschilderd als scheepstimmerman
in zijn huisje te Zaandam.
Ongedateerd olieverf schilderij van Portman.

Een bekend verhaal
Het verhaal van het bezoek in 1697 van Tsaar
Peter I aan Zaandam mag bekend worden veronder-
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Het huisje van Tsaar Peter
te Zaandam. Gravure
(1814) van J.E.Marcus.
Uit: J. Scheltema, Peter de
Groote in Holland en te
Zaandam in 1697 en 1717
(Amsterdam, 1814).

steld. In het genoemde jaar reisde de Russische
grootvorst door Europa, waarbij hij twee doelen
had: het sluiten van een alliantie met Westerse
vorsten tegen de Krim-tartaren en de Turken,
alsmede: uitbreiding van technische vaardighe-
den en kennis. Zijn bezoek aan de economisch
welvarende Zaanstreek moet in het licht van dat
tweede doel worden gezien.
Peter I kwam op zondagochtend 18 augustus 1697
met enige reisgenoten aan in de haven van Zaandam.
Daar ontmoette de kleine groep Russen de
Westzaandammer smid Gerrit Kist, die in Mos-
kou had gewerkt. Het verhaal wil dat de Russen
Kist direct herkenden, hem riepen en met hem
afspraken dat Peter bij hem onderdak zou vinden,
onder het pseudoniem 'Peter Michailov'. Peter
heeft inderdaad een aantal nachten in een huisje
aan het Krimp(enborch) geslapen. Of dit het-
zelfde huisje is dat nu als Tsaar Peter-huisje een
toeristische attractie vormt, valt niet te achterha-
len. Feit is dat de Tsaar in ieder geval in een
dergelijk houten pandje zijn verblijf heeft gehou-
den.

Het incognito van Peter Michailov kon niet lang
worden gehandhaafd. Peter was een voor die tijd
zeer lange man en daardoor herkenbaar. Al snel
werden er weddenschappen afgesloten of hij nu
wel of niet de beroemde Tsaar was. Het verhaal
wil dat hij verschillende bedrijven bezocht en dat
hij werkte op de scheepswerf van Lijns Teewisz.
Rogge, dichtbij het huisje van Kist. Of hij uitein-
delijk - na acht dagen - vertrokken is omdat het
volk te opdringerig was, danwei omdat in de
Zaanstreek de technische kennis niet op papier
stond (men werkte op 'gevoel'), is niet meer te
achterhalen. Zeker is dat Peter op 25 augustus
naar Amsterdam vertrok. Daarna bracht hij nog
enkele malen een kort bezoek aan de Zaanstreek.

De bronnen
Ondanks de ophef die later over het bezoek van
Peter de Groote is gemaakt - in 1813 bezocht
Napoleon het Tsaar Peter-huisje en in onze tijd

wordt het huisje jaarlijks door zo'n 7.500 mensen
(onder wie een flink aantal Russen) bezocht - is
het aantal primaire bronnen beperkt. Er zijn en-
kele laat 17e-eeuwse handschriften waarin over
het bezoek wordt gerept. Daarnaast kunnen
contemporaine kranten over het bezoek hebben
bericht.
Dat van Russische zijde weinig gegevens komen,
mag niet verwonderen, omdat de Tsaar officieel
niet in de Zaanstreek is geweest. Het verblijf van
de grootvorst in het Westen mocht aan zo min
mogelijk Russen bekend zijn. Kort voor zijn
vertrek was een complot tegen hem ontdekt,
waarvan de leider hardhandig aan zijn einde kwam.
Tenslotte zijn in de archieven van Amsterdam en
Zaanstad nog enkele gegevens te vinden die wij-
zen naar Peter's verblijf te Zaandam.

De belangrijkste primaire bron is het Journaal
van Jan Cornelisz. Nomen, een lakenkoopman en
vroedschapslid in Westzaandam. Zijn aanteke-
ningen zijn in 1947 integraal in De Zaende (Maand-
blad gewijd aan de historie, folklore en genealo-
gie van de Zaanstreek) gepubliceerd. Ook de
korte aantekeningen van de Lutherse predikant
ds. A.H. Petri in zijn doopboek zijn veel geci-
teerd. Minder bekend (in dit verband) zijn de
dagboekaantekeningen van Claes Arisz. Caescoper
en Cornelis Cornelisz. Calf. De laatste wordt
alleen door Scheltema aangehaald. Nadien is zijn
zakboekje verloren gegaan.

In het Gemeentearchief van Amsterdam is in een
notariële akte een weddenschap over wie Peter
Michailov was vastgelegd en bevindt zich een
brief van ds. Petri over het verblijf van Peter I in
Zaandam. Van Russische zijde zijn alleen de
gedachten van prinses Jekaterina Dasjkova be-
kend. In de dorpsrekeningen van Westzaandam
staan de door het dorpsbestuur gemaakte kosten
om de mensen op een afstand te houden. Kranten
als de Europische Mercurius en de Amsterdamse
Courant lichten ons in over hoe men in die tijd
met het bezoek omging.

Scheltema, historicus of fantast?
In juli 1811 werd mr. Jacobus Scheltema, jurist
en 'geschiedschrijver', benoemd tot Vrederech-
ter te Zaandam. Zijn biograaf, de Amsterdamse
archivaris P. Scheltema, omschrijft zijn verblijf
in de Zaanstreek (dat tot februari 1814 duurde)
als een tijd van 'deerlijksten tegenspoed'. On-
danks dat had het hem 'niet aan lust ontbroken,
om zijn Letterkundigen arbeid ijverig voort te
zetten'. Hij concentreerde zich op het verblijf van
Tsaar Peter I in Zaandam en Holland, waarover
hij drie verhandelingen samenstelde. Publikatie
van zijn gegevens was, gezien de Franse censuur,
niet mogelijk.
Scheltema besteedde zijn tijd aan het schrijven
van zijn boek Peter de Groote, keizer van Rus-
land, in Holland en te Zaandam, in 1697 en 1717.
Daarnaast hield hij zich met een verhandeling
over Hooft en met een levensbeschrijving van
Erasmus bezig. Voor zijn verhandelingen over
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Deze afbeelding op vier
gebrandschilderde glazen
ging altijd door voor 'het
bezoek van Peter de Groote
aan de lakenwinkel van
Nomen'. Dit is niet correct.
Onder het jaartal 1697 is
(niet op deze foto) het
weggehaalde jaartal 1785 te
zien. Nomen heeft ook niet
over een vorstelijk bezoek
aan zijn winkel geschreven.
Het jaartal is waarschijnlijk
nadien veranderd.
H.P. Oosterhuis was de
maker van het glasschilderij.

Tsaar Peter was het journaal van Jan Cornelisz.
Nomen een belangrijke bron, ofschoon zeker niet
de enige.
Een van de andere bronnen was Adriaan Rogge,
een hoogbejaarde kleinzoon van de man op wiens
werf 'Peter Michailov* gewerkt zou hebben. Rogge
schijnt, zo wordt door genealoog J. Rogge (in
1948) gemeld, het verhaal dat Tsaar op de fami-
lie-werf heeft gewerkt mondeling aan 'zijn vriend'
Jacobus Scheltema te hebben meegedeeld.
Op grond van deze mededeling schreef Scheltema
het volgende:

'De Czaar heeft zich ook op dien dag laten aanne-
men, om te arbeiden op de scheepstimmerwerf
van Lynst Teeuwiszoon Rogge, gelegen aan den
hoogendijk, en aan de Buitenzaan, westzijde, en
wel op den naam van Pieter Michaelof. Hij begaf
zich toen en later onder het werkvolk, met den bijl
in den hand, vermaak scheppende in den meester-
knecht te dienen, welken hij gestadig met
nauwkeurigheid vroeg naar de namen van de
minste delen.' Ofschoon genealoog J. Rogge aan-
geeft te weten dat Scheltema niet de meest be-
trouwbare bron is, gaat hij in dit geval met diens
versie accoord en vult hij deze met nog enige
gegevens aan. Waar deze gegevens vandaan ko-
men, meldt Rogge niet.

Het verhaal van
Scheltema is meer-
malen in twijfel ge-
trokken. In zijn his-
tor ische schets-
schrijft de Russi-
sche h i s tor icus
Boris Raptschinsky
dat Scheltema fan-
tastische verhalen
voor vaststaande
feiten heeft aange-
zien, niet in staat
was het verzamelde
materiaal te schif-
ten, en het vermo-
gen tot kritisch on-
derzoek miste. 'Hij
nam goedgeloovig
bijna alles aan, wat
men hem vertelde,
en plaatste tegen-
strijdige berichten
naast elkaar.'
Ook vraagt Rap-
t schinsky in zijn
Peter de Groote in
Holland 1697-l 698
(Zutphen, z.j.)zich
af hoe Peter alle aan

hem toegeschreven activiteiten heeft kunnen ver-
richten terwijl hij slechts acht dagen in Zaandam
verbleef. Hij heeft echter, net als de anderen die
Scheltema in twijfel trekken, het verhaal over de
werf van Rogge overgenomen.
De vraag blijft welke bronnen betrouwbaar zijn.

Het antwoord daarop wordt door alle onderzoe-
kers gegeven. Scheltema, Rogge en Raptschinsky
wijzen op het journaal van Nomen. De uitge-
breide aantekeningen van de lakenkoopman zijn
keer op keer betrouwbaar gebleken.

Het journaal van Nomen
Jan Cornelisz. Nomen was lakenkoopman te
Zaandam. Hij behoorde tot de notabelen, aange-
zien hij meermalen vroedschap of schepen van
Westzaandam was. Nomen was ooggetuige van
het bezoek van Tsaar Peter aan de Zaanstreek.
Een deel van zijn journaal is een verslag van wat
hij zelfheeft gezien. De overige informatie heeft
hij van ooggetuigen gehoord, of gelezen in bla-
den als de Europische Mercurius. Soms ook geeft
hij gebeurtenissen weer, die niet (geheel) waar-
heidsgetrouw zijn. Hierbij tekent Nomen aan dat
hij niet kan beslissen wat de waarheid is. Het 63
kantjes tellende journaal maakt niet de indruk
voor publikatie geschreven te zijn. Dit pleit in het
voordeel van het geschrift. Het journaal is eerst
(1904) integraal in het Russisch gepubliceerd. In
1947 werd de tekst in het nu moeilijk te vinden
maandblad De Zaende weergegeven. Het jour-
naal bevindt zich, waarschijnlijk sinds 1814, in
Utrechtse handen.

Wat staat in het journaal? Vrijwel alles wat wij
over het bezoek van de Grootvorst aan Zaandam
weten. Nomen schreef over de ontmoeting tussen
Peter en Kist in de haven van Zaandam, over het
verblijf in het huis aan het Krimp, over de pogin-
gen de Tsaar naar een aanzienlijker onderkomen
te laten uitzien, over de koop van timmer-
gereedschap, laken (voor het maken van Zaanse
kledij) en een boeier, over het voornemen de hele
winter te blijven (om de scheepsbouw beter te
leren), over het bezoek aan scheepswerven, hout-
zagerijen en papiermolen De Koek, over Peter's
bezoekjes aan vrouwen van in Rusland werkende
mannen en aan notabelen, over de problemen met
het opdringerige publiek en ga zo maar door.

Niets echter over het werken op een scheepswerf,
of ook maareen verwijzing naar LijnsTeeuwisz.
Rogge. Vreemd? Ja, in het l i ch t van de
gedetailleerdheid van het journaal - soms wordt
Peter zelfs geciteerd - zeer vreemd. Het is onmo-
gelijk dat Peter, veel meer dan uitsluitend een
bezoek aan de werf heeft gebracht, temeer omdat
hij ook nog enkele dagen het huisje aan het Krimp
niet uit is geweest. De enige dag, zo blijkt uit het
journaal, waarop de Tsaar naar buiten kwam en
geen overladen programma had, was donderdag
22 augustus. Het lijkt onwaarschijnlijk dat, ge-
zien de toen al enorme toeloop van toeschouwers
naar Zaandam, Peter een deel van die dag onge-
stoord aan een schip heeft gewerkt.

Ook de andere primaire bronnen melden niets
over het werken op de scheepswerf. Claes Arisz.
Caescoper meldt slechts dat hij met 'Sijn Saerse
Maijestijt' in een boeier heeft gevaren. De
Europische Mercurius en de Amsterdamse Cou-
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Geromantiseerde versie van
het bezoek van Tsaar Peter
aan Zaandam. De Tsaar is
gezeten aan een tafel,
omringd door zeelieden en
scheepsmodellen. Uit: Voor
oud en jong, geïllustreerd
zondagsblad van het
Nieuwsblad van Nederland.
Het is niet bekend wanneer
de illustratie is gepubliceerd.

rant berichten uitgebreid over het bezoek, maar
niet over het verblijf in Zaandam. In de dorps-
rekeningen wordt uitsluitend een overzicht gege-
ven van de gemaakte kosten ter bescherming van
de Tsaar (ruim 110 gulden).

Dominee Petri schreef acht regels in zijn doop-
boek waarin de belangrijkste opmerking is dat
Pieter Alexewits acht dagen bij de smidsknecht
van Boij Tijsen heeft gelogeerd. Jekaterina
Dasjkova stelde dat Peter I zijn plichten als soe-
vereine vergat door (niet nader gespecificeerde)
handenarbeid te verrichten.

De conclusie mag duidelijk zijn. Gezien het ont-
breken van direct bewijs, dat eigenlijk aanwezig
had moeten zijn, is het zeer onwaarschijnlijk dat
Tsaar Peter ooit op de werf van Rogge heeft
gewerkt. Dat hij niet op een dergelijke manier
actief is geweest, doet niets af aan de symbool-
functie van het bezoek aan Zaandam. Het dorp
was een nijverheids-
centrum in Holland en
Europa. Tsaar Peter de
Groote kende het dorp
om deze reden en wilde
het daarom met eigen
ogen aanschouwen.

Drs. G.J. Onrust
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Een hoosvat werd door Zaankanters vroeger een
woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe
te gebruiken werd een lekke boot voor zinken
behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien? Of
heeft hozen nog zin?
Dit maal twee bijdragen in De Woosnap. ANNO-
redacteur en geschiedenisleraar drs. Ger Jan On-
rust bepleit een op het onderwijs toegespitste
lokale historische publikatie. Zaans Schoon-se-
cretaris Hans Pielkenrood meldt goed en slecht
nieuws.

Lokale geschiedenis in onderwijs
'Meneer, waarom moet ik nou al die oude dingen
opschrijven? Waarom hebben wij geschiedenis?'
Leraren geschiedenis in het middelbaar onder-
wijs horen dergelijke vragen met regelmaat van
hun leerlingen. Soms luidt het antwoord: 'Nu
even niet.' Het is niet eenvoudig aan pubers uit te
leggen waarom zij worden geconfronteerd met
informatie over de bouw van pyramides in Egypte,
over het functioneren van de democratie in Athene,
of over de voeding van mensen in de Middeleeu-
wen.
Het middelbaar voortgezet onderwijs is in bewe-
ging, en dat geldt zeker ook het geschiedenis-
onderwijs. Per l augustus 1993 hebben alle scho-
len te maken met basisvorming (bavo). Hoofd-
doel van bavo is kwaliteitsverbetering van het
onderwijs, te bereiken door invoering van een
kernprogramma van vijftien vakken voor alle
leerlingen van twaalf tot vijftien jaar, en door het
vaststellen van kwaliteitseisen in de vorm van
kerndoelen. De kerndoelen geven aan wat leer-
lingen minimaal van een vak moeten opsteken in
de periode van de basisvorming.
Belangrijk binnen de basisvorming zijn 'ver-
maatschappelijking' en 'toepassingsgerichtheid'
van het onderwijs. Daarom wordt in het vak
geschiedenis de nadruk gelegd op verklaring van
hedendaagse verschijnselen, ontwikkelingen en
vraagstukken. Leerlingen moeten meer worden
betrokken bij de geschiedenis. In mijn ogen leent
met name de lokale geschiedenis zich hier bij
uitstek voor.
Dit laatste is door de wetgever onderkend. In de
algemene doelstelling wordt gemeld dat leerlin-
gen zich 'kennis, inzicht en vaardigheden van
historische structuren, processen, personen en
gebeurtenissen (...) op regionaal niveau' eigen
moeten maken. In het eerste kerndoel staat zelfs
de formulering: 'De leerlingen kunnen eenvou-
dig onderzoek verrichten naar historische ge-
beurtenissen en ontwikkelingen op sociaal-eco-
nomisch of cultureel gebied in de eigen omge-
ving.'

Zijn de huidige geschiedenisdocenten daartoe in
staat? De meesten uiteindelijk wel. Hoewel geen
leergang expliciet een opening voor lokaal mate-
riaal laat, zijn er (na enige studie) genoeg Zaanse
facetten aan te geven binnen de boven-regionale
geschiedenis. Het is echter de vraag of daarmee

de geschiedenis echt dichter bij de leerlingen
wordt gebracht.
Nodig is een lokaal geschiedenisboekje. Een boekje
waarin juist verbindingen naar de boven-lokale
historie worden gelegd. Een boekje zonder de
mythische verhalen, die in de bestaande geschie-
denisboeken juist wel zo nu en dan zijn opgeno-
men. Een boekje over hoe 'gewone' Zaankanters
in voorgaande eeuwen leefden. Niet uitsluitend
een economisch of politiek verhaal, maar een
verhaal van vlees en bloed.
Het is, naar mijn mening, een taak van de ge-
meenten om het schrijven en publiceren van een
dergelijk geschift te stimuleren. Niet alleen van
Zaanstad, maar zeker ook van de twee andere
Zaanse gemeenten, Oostzaan en Wormerland.
Het kan moeilijk worden ontkend dat een zeer
groot deel van de Oostzaner, Wormer en Jisper
jeugd onderwijs ontvangt op scholen binnen de
gemeente Zaanstad.

De gemeenten hebben tot nu toe weinig interesse
getoond in een lokaal geschiedenisproject voor
het middelbaar onderwijs. Voor het basisonder-
wijs wordt zo nu en dan iets ondernomen, waar
soms de brugklassen van het middelbaar onder-
wijs in de laatste weken van het schooljaar van
mee kunnen profiteren. Het wordt tijd dat deze
situatie verandert. Vooral Zaanstad maakt naar
buiten toe te pas en te onpas gebruik van het
'glorierijk industrieel verleden'. Het wordt tijd
dat ook naar de eigen bevolking iets in die rich-
ting wordt gedaan.

Ger Jan Onrust

Goed nieuws en slecht nieuws
In 1990 heeft Stichting Zaans Schoon bij het
College van B en W van Zaanstad aangedrongen
op bescherming van het pand Noordeinde 20 te
Wormerveer. Dit stenen pand, gelegen naast de
hervormde kerk, werd in 1838 in opdracht van het
gemeentebestuur van Wormerveer als school (de
'Noorderschool') gebouwd. Uit een rapport van
Bureau Inventarisatie en Advies Monumenten te
Utrecht blijkt dat het gebouw is ontworpen door
H.H. Dansdorp, ambtenaar van Provinciale Wa-
terstaat. De bouw is voor/ 7.875 uitgevoerd door
Dick Nanning, timmerbaas te Wormerveer. Een
kleine veertig jaar na de bouw was de school te
klein geworden om het wassende aantal leerlin-
gen nog langer te kunnen herbergen. Een nieuwe
school werd gebouwd aan de Marktstraat en de
oude 'Noorderschool' werd aan de hervormde
gemeente overgedaan, die het gebouw sindsdien
in verschillende functies in gebruik heeft.
Volgens het hierboven genoemde rapport is het
uit architectuurhistorisch oogpunt van waarde als
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Zuiderhoofdstraat 62,
Krommenie/hoek Padlaan
(2e pand van links, met kar
voor de deur)

een goed en relatief zeldzaam voorbeeld van
vroeg 19e-eeuwse schoolbouw.
Zaans Schoon was uiteraard verheugd over het
nieuws dat de voormalige 'Noorderschool' in-
middels op de gemeentelijke monumentenlijst is
geplaatst.
De Stichting was evenzeer verheugd over de
honorering van een ander door haar gedaan ver-

zoek tot plaatsing op de gemeenteli jke
monumentenlijst, en wel van het pand Weiver 52-
54 te Westzaan. Uit het rapport dat de heer S. de
Jong over dit houten woonhuis heeft opgesteld,
blijkt dat het pand diverse 17e- en 18e-eeuwse
elementen bevat, waaronder wagenschot met ty-
pische 17e-eeuwse profilering, een 18-eeuws raam-
kozijn met een vast kalf met profilering uit die
tijd aan de onderdorpel, en een deurkozijn met
deurkalf, eenvoudig gedateerd met het jaartal
1681. Voorts kan het pand worden aangemerkt
als zeer beeldbepalend.
Tot zover het goede nieuws.

Slecht nieuws was dat het gemeentebestuur be-
sloten heeft om de panden Zuiderhoofdstraat 60-
62 te Krommenie niet op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. In 'ANNO' no 121
(maart 1992) heb ik aandacht besteed aan de
historie van deze panden en het belang van het
behoud daarvan. Inmiddels zijn de panden ge-
sloopt. Wanneer wij de bouwtekeningen in de
Zaanse pers mogen geloven dan zal hier binnen-
kort weer een fantasieloze creatie verschijnen die
evengoed in Assen of Lelystad had kunnen staan.
Krommenie is weer twee ruim driehonderd jaar
oude panden kwijt.

Hans Pielkenrood

Een verteller:
het verhaal van Kraamer over de jaren 1708-1752
In 1988 citeerde ik in ANNO de woorden van
mijn neef Jaap van Santé: 'Het is of je d'r hoort
praten.' Hij zei dat op een verjaarsvisite, toen hij
pas begonnen was met de studie van het dag-
verhaal van Aafje Gijsen. (l) Deze woorden trof-
fen me, omdat ik lang zocht naar spreektaal uit
vroeger tijd, toen het vastleggen van geluid, op
plaat of band, nog onmogelijk was. Dit leek mijn
kans.

Toen het dagverhaal met neefs commentaar uit-
gegeven was, onderzocht ik of zijn uitspraak waar
te maken was. Wat ik vond leek niet typisch voor
het Zaans, maar meer op het algemeen Hollands
van Aafjes tijd. Waar was dan het Zaans gebleven
dat Boekenoogen vastlegde, dat mijn grootvader,
mijn moeder, mijn neven en nichten spraken? De
eerste werd in 1847, de tweede in 1876 in
Krommenie geboren, en hun voorgeslacht is tot in
het begin van de 18e eeuw in Krommenie en
Assendelft terug te vinden.
Mijn toen nog onuitgesproken conclusie, was dat
onderwijs en omgeving het schrijven van Aafje
beïnvloed hadden, met alle consequenties van
spelling die in haar tijd algemeen waren en alle
gevolgen van het beperkte onderwijs dat meisjes,
ook van haar stand, kregen. Huishouden, naaien,
muziek maken waren belangrijker, maar Aafje las
wel en zal daardoor haar spelling verbeterd en

haar taal meer aan de schrijftaal aangepast heb-
ben. Ze schreef niet 'zoals ze praatte', maar soms
leek het er veel op.
Intussen was het onderzoek naar zogenaamde
egodocumenten die in archieven bewaard zijn, op
gang gekomen. Egodocumenten werden geschre-
ven voor eigen gebruik, soms toch ook wel met de
gedachte aan een publiek. Het zijn dagboeken,
reisverslagen, verhalen over vroeger tijd aange-
vuld met eigen herinnneringen, rekeningen, enz.
In het Archief van de Zaanstreek zijn er 38 uit de
tweede helft van de 17e tot in de eerste helft van
de 19e eeuw (2). Voor mijn doel leek het dag-
verhaal van Kraamer het meest geschikt (3).
Kraamer leefde eerder dan Aafje en doordat het
onderwijs toen nog primitiever was zou zijn schrijf-
taal mogelijk dichter bij de gesproken taal staan
dan die van haar. Een Nederlandse taalgeleerde
publiceerde in 1723 een uitvoerige studie; daarin
wijdt hij ook enkele woorden aan het Noordhol-
lands en het Waterlands (4). Misschien vond ik in
Kraamers geschrift iets daarvan terug.
De motieven aangevoerd om Kraamer uit te kie-
zen, zijn wat zwak. Hij had me dan ook vooral
gepakt met zijn verhaal. 'Het was of ik hem
hoorde praten', hier en daar. Leest u maar.

Int selve jaer (1731) onstont op 24 Julij in den
agtermiddag een onweer op van donderen blicksem
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Handschrift
van S. J. Kraamer

als bij mensche geheugte niet was geweest. Dit
duurde van 6 tot 9 ure of elk slag op de huijse
nederviel. De donder sloeg op wormerveer op 11
plaetse soo in huijse of moolens en varbrande (5)
de panpiermole de rijsende son, op saandijk op 7
plaetse, op crommenie op 2 plaetse raek, op het
kalf verbrande 4 huijse met de gorterij en aen de
wessijde van saendam verbrande de mooie de
barent roest, ende de molens de rodt, die kieft, de
oranieboom en de koorndraager wierde ijder een
roedt afgeslaagde en de ontrampoeneert (6), tot
oossaen op 2 plaetse raek en in suidtholland op
veel plaetse brant en tot wessaene op 2 plaetse
brant, dog wierde door godts goetheit ende ijver
der borgeren nog geredt (7).

Ik heb Kraamers spelling niet gewijzigd, maar
alleen interpunctie toegevoegd zoals ik vermoed
dat de bedoeling is en de woorden los van elkaar
gedrukt of samengetrokken, zoals we dat tegen-
woordig zouden schrijven. In aansluiting daarbij
is aan het begin van een zin een kleine letter in een
hoofdletter veranderd. De afbeelding laat zien
hoe hij oorspronkelijk geschreven heeft. Het hand-
schrift is duidelijk, zijn spelling onregelmatig,
maar in overeenkomst met de gewoonte van die
t i jd .

prijzen opliepen, hij schrijft niet dat hij toen een
of meer koeien gekocht heeft.
Het dagverhaal van Kraamer handelt hoofdzake-
lijk over politieke gebeurtenissen en uitzonder-
lijke weersverschijnselen als storm, onweer en
strenge koude, maar hij heeft ook enkele andere
vreemde dingen meegemaakt. Hij begint zijn
verhaal met de strenge winter van 1708. In augus-
tus 1709 vermeldt hij onweer, in 1713 de sterfte
van duizenden koeien in het hele land. Voor
enkele volgende jaren beschrijft hij bijzondere
weersverschijnselen. Dan vertelt hij over een
muizenplaag in 1742, die zich herhaalt in 1746.

In dat jaar heerste er ook een veeziekte, waardoor
de prijzen van het vee hoog opliepen.
Kraamer vertelt over de verschijning van een
komeet in maart 1744 en in oktober over een licht
dat van het noordwesten naar het zuidoosten
bewoog, wat gepaard ging met geluid. Dit kan
een stuk interplanetair gruis geweest zijn, maar
andere vermeldingen daarvan op dezelfde avond
zijn niet bewaard (9). Enkele malen is er een heel
vette koe geslacht: in 1738 één die 1152 pond
vlees en 325 pond vet leverde, in 1740 één waar-
uit men 363 pond vet haalde. Voor de jaren 1708
tot en met 1739 gebruikt hij weinig meer dan twee

/-\ /"^5^^ 7*3/̂ 0*™

De schrijver van dit document was waarschijnlijk
Simon Jacobsz Kraamer, die geboren werd rond
1700, op 22 januari 1722 gedoopt werd en over-
leed op l O september 1752. De dood verhinderde
hem zijn verhaal te vervolgen, de laatste aanteke-
ning in het dagboek dateert van 4 augustus 1752.
Uit het document zelf is alleen op te maken dat
zijn broer Jan Jacobsz Kraamer heette. Deze was
meesterknecht en bracht in 1718 met zijn baas het
laatste schip over de overtoom (8) in Zaandam.
Wat Simon zelf voor de kost deed, blijkt niet uit
het document. Men heeft verondersteld dat hij
boer was en koeien hield, omdat hij vertelt dat hij
op enkele koeienveilingen geweest is. Maar mis-
schien wilde hij alleen maar weten hoe hoog de

bladzijden. Alleen over 1731 weidt hij wat meer
uit, zoals uit het hiervoor afgedrukte citaat blijkt,
maar over de jaren 1740-1752 is hij veel uitvoe-
riger.

In't jaer 1740 begon het de 5e jannuarij te vriese
en het vroor ten eerste soo sterk dat men de 7 al
over het ijs ging; de 8 gingen de paerde al over de
saen, den 10-11 was het soo kout als het bij
mensche geheugte niet is geweest. Het vroor vijf
a ses duym dick in een etmael soodat het ijs soo
dick wiert in de saen als een halfvat op sijn ent
(10). De paerde ginge tot de 12 maert over de
saen. Dese winter wiert agtervolgt met een heel
kout vooriaer soo daer in lange tyt geen gewas
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quam. Het vroor tot de langste dag toe alle nagte
waerdoor het voeder voor het vee soo kort quam
dat bij duisende koeije en schaape van honger
storven. De eelende onder de huijsman en de
dierte (11) in het voeder voor het vee is onbe-
schrijflijk. Het hooij wiert op de 9 maeij tot
amsterdam verkogt het 1000 pont voor 100 gulde,
sijnde teegen 450 gulde het koehooij (12). Het
was tot naa de langste dag eer dat bijnaa gewas
quam, maer tot verwondering der mensche versag
het de heere door sijn groote goedertierentheit dat
het, daer in het maeijtijt scheen dat geen voedtsel
voor mense en vee soude wasse, dat nog alles,
schoon het wel ses weeke na de gemeene tijt was,
alles nog soo wel teregt quam als wel in iare dat
wel iare van goet gewas genaemt wierde, gedaen
heeft, dog egter was het voeder voor het vee seer
schaers en slegt veroorckt (13) door menigvuldige
plasreegenenen (14) die men in de naasomer
hadt. Saardamse kermis was het hooij op veel
plaetse niet tuijs (15) en daer wierde vele melkkoeije
ende jone beeste dootgeslage (16), omdat daer
geen eeten voor was.

Cascooper (17) schreef dat het op 26 februari van
dat jaar in Krommenie in één nacht twee duim en
l O lijn vroor (l 8).

Aan het jaar 1747 besteedt Kraamer de meeste
aandacht, het jaar waarin Willem IV tot stadhou-
der werd uitgeroepen. Hij schrijft over de inval
van de Fransen en de politieke gevolgen ervan in
eigen land. Maar ook nu krijgt het weer veel
aandacht. Ik citeer een passage over de storm op
5 december:

Int selve iaer 1747 op den 5 december hadt men
hier een swaer onweer van donder en blicksem en
eenijge daage na den voor die tijt veel swaare
stormwinde, hetwelk op den 12 dito gevolgt wiert
met een swaare orkaen van donden (19), blicksem,
haagel, reegen en afgrijselijke stormwint en groot
geluijt en een beweeging des aertrijks waerdoor
een onnoemmelijke schaade geschiede soo aen
blijve (20) van scheepe en omwaeijije van huijse,
schoorsteene, afwaeijije van panne, ontrampeneren
(21), van daake, omwaeijije van boome, heckke
en schutte (22) en diergelijke dinge meer, waerdoor
de weege voor de reijsegers en poste (23) en
boode onbruijkbaer ware. Dit onweer begon na
de middag omtrent half drie ure, maer begon te
half seven een weijnig te sagte, maer te seeven
ure de wint uitterlijk west schietende, verhefte
soo stark dat een ijder verstelt en verbaest stont
van angst niet weelende waer of wat te beginne
ende roepende 'og of de heere uitkomst gaf',
hetwelck die groote godt door sijne
goedertierentheijt behaegt heeft de wint saavons
tusse tien en elf ure des avonts te laate stille (24).

1747 was ook het jaar waarin Willem IV wordt
benoemd als stadhouder: tot een onuijtspreekelijke
vreugde van het allegemeen die daer op aenstons
soo wel in de dorpe als in de steede de prinsevlagge
van de toorrers (25) liete waeijie en de kloeke

liete luijie en de orgels liete speele en met een
algemeen geijuijg der mensche husa husa vivat
ooranije lang leefde prins van ooranije (26). Tot
eenken (27) van deze uitroeping en allegemeene
blijdtschap hebbe alle de ingeseetene des lants,
iong en out arm of rijk, man of vrou ooranije
coluurde linte gedraage, de manne aen de hoede
ende de vrouwe op de borst, soo dat alles in
vreugde en blijtschap uitborst, dog godt die de
grootste verblijder kan sijn ende de sterckste in de
strijdt is, die bidde en wensse ick dat met dese
vorst sal uittrekke opdat hij met seegeninge van
den hemel mag weederkeere ende als een gideion
oef iefta voor ons sijn, opdat onse blijtschap mag
stanthoude en wij soo gedeurig de hoogste godt
voor sijne daade ons verplicht (28) bevinde te
danke. Dese wreugde (29) van vlaggewaeijie
ende draage van oranije linte duurde ses a seeve
weeke, maer wierde daerna in een groote droefheijt
verwisselt, eensdeels door het verheffe van die
droevijge sterfte onder het runtve waerdoor de
huijsman en ook teffens het lantsinkoome wierde
uijtgepudt en ten anderen doordat de kooning van
vrankrijk voort voer om ons lant op een
schelmagtige wijs te bespringe.

In zijn beschrijving van het pachtersoproer in
1748 vermeldt Kraamer zelfs de data waarop men
weigerde de verschillende accijnsen te betalen.
Twee bladzijden verder geeft hij de data van het
zelfde jaar waarop in de verschillende steden de
regering veranderd werd en tenslotte geeft hij in
1749 de data waarop de nieuwe accijnsen inge-
voerd werden. Zijn verslag van de dag waarop
mannen van verschillend beroep naar Haarlem
moesten gaan om de eed af te leggen dat zij niet
zouden smokkelen met deze accijnsen, geeft een
kijk op Kraamers opvatting van de maatschappij
en een blijk van zijn godsdienstigheid.

Int jaer 1750 de 10 maert op eenen dag dat veele
mensche naa haarlem moeste om hunne eede af te
legge dat sij niet soude sluijke (30), soo backers,
biersteeekers, meelbuelders, meelmoolenar (31),
stijfselsmaakers, slaagers en sout- en seeptverkoop-
ers, soo scheen het dat godt almagtig van alle die
vermenigvuldige eede een grouwel hadde, want
daer stont in de morgestont omtrent vijf ure een
onweer op van donder en blicksem tot ses ure
meest met een klaare lugt maer te ses uure quam
de lugt int noorde heel en ijsselijk swaert (32) op
en het begon seer sterk te haagele en te waejije
met ijselijke donderslaage vermengt tot seeven
uure toe. Op saandijk sloeg de donder in de
pampiermoole de harder en varbrande tot de
gtont (33) af en in veel andere moolens raek soo
dat het scheen dat godt almagtig en de geheele
naatuur oover dese afgeparste eede ontstelt was
en sulkx niet konde verdraage soodat wij met
davidt mooge segge 'de heere dondert oover de
waatere de godt iacobs dondert oover groote
waatere.

Op 3 februari daaraan voorafgaande heeft Kraamer
het noorderlicht gezien:
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met het vallen van den avont quam in het ooste een
ligt an de lugt dat veele mensche meende dat daer
een swaare brant opstont(?) maer schoot heel rat
in een strook tot het weste en stond wel een uur
lang van ooste tot het weste heel root en brandig
tot verbaestheijt van oude en jonge (34).

De titel, Eenijge merckwaerdige gebeurttenisse
voorgevalle bij mijn tijdt, is grotendeels het ver-
haal van een ooggetuige. Als we de uitvoerige
beschrijving van latere jaren vergelijken met de
vaak zeer beknopte van de eerste, dringt zich de
gedachte op dat Kraamer zijn verhaal geschreven
heeft, misschien deels dag voor dag, in de jaren
1740-1750 en dat hij de vroegere jaren uit zijn
geheugen heeft behandeld, of misschien wel dat
hij daarvoor een andere bron gebruikt heeft. Daar-
uit zou te verklaren zijn dat hij na zijn behandeling
van 1750 vertelt dat in 1718 het laatste schip over
de Zaandamse overtoom getrokken werd, dan
weer dat in 1738 een molen verplaatst werd en dat
hij daarna weer doorgaat met 1750. Dan komt nog
maar één enkele onregelmatigheid in de chronolo-
gie voor.
Waarschijnlijk heeft Kraamer ook krantenberichten
in zijn tekst verwerkt. Hij schrijft bijvoorbeeld dat
het in de hele maand maart van 1751 alle dagen
stormde dat er verschillende gaten in de Lek- en
Usseldijken geslagen werden. De Oprechte
Haarlemsche Courant van 1751 nam in nr. 13 een
bericht uit Vianen op, waarin verteld wordt dat de
Lek op 23 maart 11 duim hoger gezwollen was dan
in 1744 en dat er twee dijkdoorbraken waren
tegenover Lakerveld in het Land van Jaarsveld.
Mijn vluchtige vergelijking van Kraamers dag-
boek met de Oprechte Haarlemsche Courant wekt
de indruk dat de laatste vooral de gebeurtenissen
vermeldde die belangrijke gevolgen hadden voor
de economie, terwijl de eerste zijn angst, zijn
ontzetting, zijn verbazing en zijn vreugde aan ons
overbrengt.
De volgende passage is waarschijnlijk ook aan
een krant ontleend:

Int iaer 1735 op den 19 iannaurijus stont na de
middag te 3 ure een sware storm tot des nagts tot
12 ure toe waerdoor ongemeen veel schaade en
ongelucken veroorsaekt sijn. In het tessel bleeven
wel 60 scheepen en veel volk soo dat de schade
wierde geschat op 80 tonne gouts en dee (=de)
eelende onbeschrijflijk, waerdoor wij nog we-
derom mooge uitroepe het sijn nog de goedertiere-
heeden dat wij niet vergaen en sijn.

'In het tessel' waar 60 schepen vergingen, moet
wel de rede van Texel aanduiden. Het vergaan van
schepen, bij het eiland Texel en elders, wordt door
de Oprechte Haarlemsche Courant geregeld ver-
meld. In 1747 wordt een opsomming gegeven van
schepen die schade geleden hebben en de plaats
waar ze op dat ogenblijk liggen. Deze tekst geeft

eveneens 'in Tessel' en de nadere bepaling van
een ligplaats tussen Oude en Nieuwe Schild ver-
schaft de zekerheid dat hier het eiland Texel
bedoeld is. De 'correspondent' die aan de redactie
van de krant deze mededelingen doet, besluit zijn
verslag met deze woorden: 'zo dat ik niet geloof,
dat by ons in langen tyd zo een vreesselyke
Orcaan zig vertoond heeft'. Vele Nederlanders
zullen toen schade ondervonden hebben aan hui-
zen, molens, schepen, enz., het nieuws was niet
meer regionaal belangrijk, maar het hele land was
erbij betrokken.

In het stuk worden maten genoemd die niet meer
in gebruik zijn en van enkele is de betekenis
onduidelijk. Hiervoor werd al iets gezegd over
'een half vat'. Het was niet te vinden, noch in
Boekenoogen, noch in het Woordenboek der
Nederlansche Taal (35). Een 'gang' ijs is door-
zichtig genoeg, het wil zeggen dat een mens
erover kan lopen zoals een gang water betekent:
zoveel water als een mens in een keer kan dragen.
Soms werd vroeger ook wel een 'paard ijs' opge-
geven: het betekende dat het ijs dan dik genoeg
was om een paard te dragen.

Lambert ten Kate (36) noemt als enig Noordhol-
lands en ook Waterlands verschijnsel de uitspraak
aai in plaats van de Nederlandse ei (37). Kraamer
spelt de bedoelde klank met ei, eij, aei of aeij. Het
achtervoegsel heid schrijft hij meestal als heijd of
heijt, minder vaak heid of heit, maar nooit als haid
of hait. De spelling aeij gebruikt hij alleen in de
volgende woorden: aeijere, baejide, kaptaeijn,
klaeijn, maeij, maeijdag, maeijtijt, plaeijsier,
uitgelaeij (= uitgeleide). Daartegenover gebruikt
hij in tweemaal zoveel woorden de spelling met e,
zoals in einde, reys (= keer), veiling, weinig en
enkele andere gewone dagelijkse woorden. Voor
het feit dat hij geen a, maar e gebruikt in woorden
als keijser en heil kan men als verklaring geven
dat deze woorden niet tot de dagelijkse taaisfeer
horen, maar voor woorden als eijnde, dreijgende
en weijnig geldt dat niet. Ik heb hiervoor geen
andere verklaring dan dat Kraamer probeerde
zoveel mogelijk Nederlandse schrijftaal te spel-
len en te schrijven, maar dat een paar heel ge-
wone, dagelijkse woorden aan zijn aandacht ont-
snapt zijn en hij daarin zijn gewone uitspraak
neerschreef.

Wie over de inhoud van het dagboek meer wil
weten, hoeft niet op te zien tegen het raadplegen
van het origineel. Zoals de afbeelding laat zien, is
zijn schrift niet moeilijk te lezen als men eenmaal
aan de vorm van sommige letters gewend is.
Onderscheid tussen n en u is duidelijk, omdat hij
de laatste vrijwel zonder uitzondering voorziet
van het haakje boven de letter dat in het vroegere
Gotische schrift gebruikt werd.

Jo Daan.
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Noten
(1) Jo Daan. De taal van Aafje Gijsen als bron van

het achttiende-eeuws. In: Anno 1961, nr. 106
mei 1988, blz. 6. Het dagverhaal van Aafje Gijsen
1773-1775. Uitgegev. d. J.W. van Santé,
Wormerveer 1986.

(2) Een voorbeeld van het eerste is het dagboek van
Claesz Arisz Caescooper, dat loopt van 1669-
1729, van het tweede dat van Cornelis Kartensz
van 1741-1816. Het laatste is uitgegeven door
G.J. Onrust, in Zuiderzeesteden. Amsterdam 1985.
Blz. 177-204.

(3) Het wordt bewaard in Het Gemeente-Archief
van Zaanstad onder Doopsgezinde Gemeente
Zaandam-West L. 39.

(4) Lambert ten Kate, Aenleiding tot de kennisse van
het verhevene deel der Nederduitsche Sprake,
2 dln. Amsterdam 1723.

(5) verbrandde.
(6) gehavend
(7) De Koot was een houtzaagmolen op de Koog, de

Ruiter een meelmolen in Westzaandam, de Rijs-
ende Son een papiermolen in Wormerveer, de Ba-
rent Roest een houtzaagmolen in Westzaandam,
de Rodt en de oude Rodt stonden eveneens in
Westzaandam, de Kieft was een houtzaagmolen
in Oostzaandam en de Koorndragen een
pelmolen in Westzaandam. Verscheidene molens
hadden, zowel in West- als in Oostzaandam vroe-
ger de naam Oranjeboom. In het alfabetische ge-
deelte van de Encyclopedie van de Zaanstreek is
meer over deze molen te vinden, evenals in
P. Boorsma, Duizend Zaanse Molens. Amsterdam
1950. Gerrit Keg heb ik niet kunnen vinden. Mo-
gelijk was dat een naamloze molen, waarvan de
Encyclopedie er onder molens vele opgeeft.

(8) Dubbel hellend vlak op een dam tussen twee wate-
ren, waarover kleine vaartuigen met behulp van
een windas gehaald worden.

(9) Schriftelijke mededeling van Dr. Rob H. van Gent,
Boerhaave Museum te Leiden.

(10) Deze maat voor dikte van ij s komt tweemaal in de
tekst voor. In 1708 was het zo koud dat de mensen
neus en oren, handen en voeten afvroren.
Toen was het ijs in de Zaan 'een half vadt dick'.
Van deze maat zijn ook in het archief van het
Instituut voor Lexicologie te Leiden geen bewijs
plaatsen aanwezig. J. Buisman is deze wel enkele
gevallen in Duitse teksten tegengekomen. Hij neemt
aan dat de vatlengte de maat is. Zie ook noot (35).

(l l)duurde.
(12) de hoeveelheid hooi die een koe in eenjaar eet.
(13) Vermoedelijk betekent dit 'bedorven'.

Het Woordenboek der Nederl. taal, dl 20 kol.
1774, geeft verorten in de betekenis 'bederven'.
De vorm van Kraamer, met k, heb ik nergens
gevonden.

(14) Kraamer bedoelt natuurlijk plasregenen (= plas
regens).

(15) Niet binnen, niet in de schuur of hooiberg.

(16) gedood, geslacht.
(17)Claesz Arisz Caescooper, dagboek 1669-1729.

GA Zaanstad PA Honig doos VII.
(18) 12 lijnen is een duim.
(19) donder.
(20)vergaan.
(21)havenen.
(22) schoften of schuttingen.
(23) koerier.
(24) Een beschrijving van deze storm komt ook voor in

de Oprechte Haerlemsche Courant 1747 nr. 50.
Daar in staat een bericht dat gedateerd is op 13-12,
ruim een week na de storm. Er wordt niets vermeld
over een 'beweegeng des aertrijks'.
Ook in de bronnen van Dr. van Gent is geen ver
melding van een aardbeving gevonden. Waar
schijnlijk moeten we niet denken aan een aardbe-
ving. Mogelijk heeft Kraamer iets willen zeggen
in de geest van 'alles stond te schudden'. In de
krant worden wel barometerstanden, windkracht
en temperatuur vermeld. De windrichting komt
overeen met Kraamers beschrijving.

(25) Torens.
(26) De juichkreet huse kan aan het Engels ontleend

zijn. Zie woordenboek der Nederl. Tael, dl. VI ko.
835-836, onder 'hoezee'.

(27)totteken(?).
(28) Het is niet duidelijk wat hier staat. Het lijkt op

verfijgt, maar de f heeft geen lange open lus naar
onderen en er is iets doorheen geschreven.
Verplicht lijkt me het beste passen.

(29)vreugde.
(30) smokkelen.
(31) meelmolenaars.
(32) zwart.
(33) grond. Deze geschiedenis wordt ook in de Ency-

clopedie vermeld, onder De Harder.
(34) Dit noorderlicht werd ook in Engeland waargeno-

men. Zie Philosophical Transactions, Vol.XLVI,
for the years 1749 and 1750. London 1752.
Blz. 319 vlgg., 345. 499 vlgg. Mededeling van
Dr. Rob H. van Gent.

(35) De heer K.A. Stomp, verbonden aan de Oudheid
kamer van het IJkwezen te Delft, kon geen bewijs-
plaatsen vooreen 'half vat' als lengtemaat vinden.
'Op sijn ent' kan betekenen staande op het onder
vlak'. Hij berekende de hoogte van een vat, vol-
gens de Amsterdamse wijnmaat, op 65,137 cm.
De helft ervan zou de dikte van het ijs geweest
kunnen zijn. Bij een vorst van 5 a 6 duim, dwz.
ongeveer 15 cm, per etmaal is die dikte binnen een
week bereikt. Een 'gangh-ys', 'een peerdt ys',
komen vaker voor. Zie. J. Buisman, Bar en Boos.
Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen.
Baarn 1984, blz. 90.

(36) zie noot (4).
(37) deel 11 blz. 355.
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Portret van Stichting De Poelboerderij
Talrijke verenigingen, stichtingen en instellin-
gen in de Zaanstreek houden zich bezig met
cultuur en natuur(-historie). In de rubriek 'Het
portret van...' wordt telkens één van deze belicht.
Dit keer: Stichting De Poelboerderij.

Warmer, Poelboerderij
Stichting De Poelboerderij werd in 1987 in het
leven geroepen, als organisatie voor veldstudie
en milieu-educatie. De Stichting stelt zich ten
doel kennis en informatie te verstrekken over het
landschap en de natuur van het veen weidelandschap
in midden Noord-Holland. Hiervoor is een uit het
begin van deze eeuw daterende stolpboerderij
aan de Poel in Wormer verbouwd tot bezoekers-
centrum en geschikt gemaakt voor het ontvangen
van groepen en belangstellenden.
In de optiek van Stichting De Poelboerderij is
voorlichting over de bijzondere natuur en het
karakteristieke landschap van in het bijzonder de
Zaanstreek hard nodig. Veel van de Zaanse veen-
terreinen staan onder druk om bebouwd te wor-
den. Er bestaat een reeële kans dat uniek natuur-
en cultuurhistorisch landschap, dat buiten Neder-
land nergens anders ter wereld voorkomt, verlo-
ren gaat.

Excursies en cursussen
Stichting De Poelboerderij organiseert onder meer
excursies, lezingen en cursussen. De excursies
vinden vooral in de zomermaanden plaats. Bijna
wekelijks bestaat de mogelijkheid met een spe-
ciale open rondvaartboot het uitgestrekte Wormer-
en Jisperveld te bezichtigen. In samenwerking
met Natuurmonumenten is het sinds 1988 moge-
lijk de zeer gevarieerde en zeldzame dieren- en
plantenwereld van dichtbij te observeren, zonder
dat schade aan de natuur wordt toegebracht. Tij-
dens de excursies worden door de excursieleiders
natuur, landschap en cultuurgeschiedenis met

elkaar in verband gebracht. Dus niet alleen de
bijzondere planten en dieren komen aan de orde,
maar ook de historische invloed van de mens op
de ontwikkeling van de Zaanse natuur wordt
belicht.

Activiteiten gericht op groepen spe-
len allengs een steeds grotere rol in het
programma van De Poelboerderij.
Jeugdnatuurverenigingen of school-
klassen kunnen op een ochtend of
middag een natuurthema verkennen.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een
natuurspeurtocht langs de Poel, of
deelname aan na tuurbeheer -
werkzaamheden.
Naarmate de inrichting van de Poel-
boerderij vordert, ontstaan er ook voor
volwassenen steeds meer mogelijkhe-
den deel te nemen aan cursussen, zo-
als 'Vogels kijken', 'Wilde planten'
en 'Sterren kijken'.

* Natuurbeheer
De Zaanse veenweidegebieden vor-
men een wirwar van slootjes en ei-
landjes, afgewisseld met weilanden,
berkenbosjes en rietkragen. De meeste

planten en dieren zijn grotendeels afhankelijk
van de mens. Door het maaien van het riet en het
hooien van bloemrijk grasland zijn zeer waarde-
volle terreinen ontstaan. Hier komen allerlei zeld-
zame planten voor, zoals zonnedauw, welriekende
nachtorchis, rietorchis, en als vogels bijvoor-
beeld de bruine kiekendief, grutto en kemphaan.

Een werkgroep van vrijwilligers helpt mee deze
zeldzame natuur in stand te houden. Maai- en
snoeiwerkzaamheden, kappen, of nestbeschermers
zetten; dergelijke werkzaamheden steunen de
natuurlijke rijkdom. De werkgroep zet zich bij-
voorbeeld ook in voor het behoud van de kerkuil
in de Zaanstreek. Voor deze vogel worden nest-
gelegenheden gebouwd en in kerken opgehan-
gen, onder andere in de kerk van 't Kalf.
In Stichting De Poelboerderij zijn verscheidene
instanties vertegenwoordigd, waaronder de Zaanse
Vogelwacht, de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten en de Stichting voor Vrijwillig
Landschapsbeheer in Noord-Holland. Stichting
De Poelboerderij geeft een eigen informatieblad
uit - 'De Rietvink' - waarin informatie wordt
gegeven over natuuren landschap in de Zaanstreek.
Tevens worden door dit blad donateurs op de
hoogte gehouden van de excursies en cursussen
die de Stichting organiseert.

Voor meer informatie over het donateurschap
en de activiteiten:

Stichting De Poelboerderij,
Veerdijk 106, Wormer.
Tel. 075-219100.
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Boekennieuws
Kort voor de zomervakantie waren er onverwacht
veel publikaties. Dat is opmerkelijk, want de
meeste boeken over de Zaanstreek plegen in het
voor- of najaar uit te komen. In deze rubriek
worden ook een paar oudere werken kort behan-
deld.

In vuur en vlam. Wim Thomassen, geïnspireerd
organisator van de Partij van de Arbeid, is een
(auto)biografie van Hein Wiedijk en Thomassen
zelf. Wiedijk schreef het verhaal tot het tot stand
komen van de PvdA (1946) en Thomassen (voor-
malig burgemeester van Zaandam, Enschede en
Rotterdam) gaat daarna kort op zijn verdere leven
in. Van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (de uitgever) mag een wat meer
kritische benadering worden verwacht. Het,boek
(239 blz.) kost ƒ 29,50.

In het Regionaal-historisch tijdschrift Holland
van februari van dit jaar (24e jaargang, np. 1)
staat een artikel van A. van Braam over de
Zaandamse scheepsbouw in de 18e eeuw. Een
doorwrocht artikel, waarin van Braam nieuwe
gegevens over gebouwde schepen en over scheeps-
werven publiceert. Losse nummers kosten ƒ 7,50
en zijn te bestellen op tel nr. 023-319525.

In de serie Hollandse Studiën (no 27) verscheen
Langs verboden wegen. De achtergronden van
buitenechtelijk geboorten in Noord-Holland 1812-
1914, van J. Kok. Kok promoveerde op dit moei-
lijk leesbare werk. Vanzelfsprekend bevat het
boek van uitgeverij Verloren een schat aan gege-
vens, die voor andere publikaties weer uitermate
nuttig kunnen zijn. Prijs ƒ 49.

De Parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum
te Koog-Zaandijk bestaat dit jaar zestig jaar. J.A.
Verschuren verzamelde zijn artikelen uit het
parochieblad en maakte daar een gekleurd, zeer
leesbaar verhaal van, dat werd uitgebracht onder
de titel 60 jaar lief en leed in een Zaanse paro-
chie. Voor ƒ 25 kan de publikatie bij de pastorie
worden opgehaald.

Bij Stichting Uitgeverij Noord-Holland (de enige
uitgeverij die iedere keer in deze rubriek terug-
keert) kwam uit: Doopsgezinden en de Gouden
Eeuw van De Rijp. Dat Rijp moet eens door eygen
Rijpheydt vallen.

Dr. Piet Visser, conservator van de afdeling Ker-
kelijke collecties van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam (waar de Doopsgezinde Biblio-
theek ligt opgeslagen), maakte een studie over het
dorp en de doopsgezinden die het er voor het
zeggen hadden. Geen gemakkelijk boek. Wel
weer mooi. Het eerste deel in de Doperse Docu-
mentaire Reeks kost ƒ 30 en dat is goedkoop voor
SUNH.

Voor ƒ 17,50 is het nieuwste boekje van Amor
Vicit Omnia, Zaans Groen van Hein de Molenaar
(pseudoniem van Tames Stelder), verkrijgbaar.
Stelder publiceerde 65 jaar geleden rijmpjes in De
Zaanlander en deze zijn door de Westzaner uitgeverij
gebundeld. De prijs ƒ 17,50.

Tilburg University Press verraste met Brabantse
handschriften. Gerrit van Orden (1774-1854) en
zijn schenking van handschriften aan het provin-
ciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap-
pen jn Noord-Brabant. Van Orden was burge-
meester van Zaandam in het midden van de vorige
eeuw. Bekend was dat hij een enorme collectie
munten had, maar dat hij ook boeken en andere
spullen verzamelde (en deze zeer vrijgevig aan
allerlei niet-Zaanse genootschappen schonk) was
niet beschreven. Carleen Baarda en Jos M.M.
Hermans maakten er een boekje over, dat eigen-
lijk de catalogus bij de openingtentoonstelling
van de nieuwe Tilburgse universiteitsbibliotheek
is. De Groningse studente Baarda schrijft haar
doctoraalscriptie over Van Orden en zijn boeken.
Voor een komende ANNO zal zij een samen-
vatting van deze studie schrijven. De catalogus
kost ƒ 19,95.

Bij het samenstellen van deze Boekennieuws nog
niet uit, maar zeker het aankondigen waard, zijn
de achttien Zaanstreek-afleveringen van Ach Lieve
Tijd, die vanaf oktober dit jaar overal in de streek
te koop zullen zijn. Aangezien een groot deel van
de ANNO-redactie (Titia de Groot, Alice van
Diepen, Jan Pieter Woudt en ondergetekende,
alsmede Dick Kerssens en Klaas Woudt) ook in
de Ach Lieve 77/W-redactie zitten, kan dit tijd-
schrift hier moeilijk worden aangeprezen. Ach
Lieve Tijd was in andere plaatsen een enorm
verkoopsucces voor uitgeverij Waanders. Klaas
en Jan Pieter Woudt tekenen voor de tekst. Hier
hoort u nog meer over.

Ger Jan Onrust
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samenge-
steld uit de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek en De Zaanse Gezinsbode.

2 mei
Piet Kaal, molenaar van De Zoeker, over-
leed op 53-jarige leeftijd. Alle molens in
de Zaanstreek werden in rouw gezet. Kaal
werd molenaar van De Zoeker in 1968, na
de verplaatsing van de molen naar de Kalver-
ringdijk. Hij stond bekend als een uitmun-
tend vakman en als een der grootste molen-
deskundigen.

5 mei
Welzijnswethouder A. Brinkman van
Zaanstad stelde met een druk op de knop
de klok in de kerktoren van Aldeboarn in
werking. De klok is afkomstig uit de voor-
malige hervormde kerk te Zaandijk.

8 mei
Rond de watertoren in Assendelft lijkt een
volstrekte stilte te zijn ontstaan. In fe-
bruari verleende de gemeente Zaanstad de
bouwvergunningen om de toren om te to-
veren tot een luxueuze woontoren. De
twijfels over de financiële haalbaarheid
van dit plan groeien. De woningen die er in
gevestigd moeten worden zullen zo'n vier
tot vijf ton gaan kosten.

19 mei
Vereniging De Zaansche Molen zal het in
de toekomst moeilijk krijgen doordat de
subsidies voor restauraties steeds lager
worden. Dat zei voorzitter J. Meurs tijdens
een ledenvergadering. De wensenlijst van
de vereniging is nog lang, maar dit jaar is
alleen nog geld beschikbaar voor vernieu-
wing van de kap en het riet van oliemolen
De Zoeker aan de Kalverringdijk. J. Duy vis
nam na 45 j aar afscheid als bestuurslid van
de vereniging; hij werd opgevolgd door J.
Neuteboom.

20 mei
De panden Zuiddijk 33, 35 en 37 worden
niet op korte termijn gesloopt. Dat zei de
eigenaar van de panden, D. Gans van Diga
Vastgoed. Hij vertelde eerst af te wachten
of de panden op de gemeentelijke
monumentenlijst worden geplaatst. 'Wat
mij betreft mogen ze op die lijst komen. Ik
heb begrepen datje voor de restauratie van
een monument zestig procent subsidie kan
krijgen', aldus de eigenaar.

21 mei
A. Heijn, oud-voorzitter van de raad van
bestuur van Ahold, maakte de voordracht
voor het nieuwe bestuur van de Zaanse

Schans bekend, dat er voor moet zorgen
dat de Schans in de toekomst zelfstandig
beheerd zal worden. Heijn neemt zelf het
voorzitterschap van de Stichting op zich.
De overige voorgedragen bestuursleden
waren: C. van der Vliet (oud-directeur
Pennzoil en bestuurder Kamer van Koop-
handel), H. Smit (oud-directeur Spits Be-
heer), prof. dr. L.A Ankum (hoogleraar
bedrijfseconomie), R. Kaper (stedebouw-
kundige) en W. van Velzen (directeur
makelaarskantoor Reinder Kakes & Co.).
Naar een kandidaat uit de museale/educa-
tieve hoek werd nog gezocht.

Voorts werd bekend gemaakt dat - tegen
de oorspronkelijke bedoelingen in - een
raad van toezicht zal worden samengesteld
met vertegenwoordigers van de Zaanse
VVV, de Kamer van Koophandel, Vereni-
ging de Zaansche Molen, Stichting Zaans
Schoon en de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis.

22 mei
De nominatie van de Zaan als hoofdvaar-
weg lijkt verzekerd, nadat de Kamer van
Koophandel na een onderzoek concludeerde
dat meer dan de verplichte vijf miljoen ton
aan goederen jaarlijks over de waterweg
wordt vervoerd. Eerder - bij de opening
van de Dr. J.M. den Uylbrug - zei minister
Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat
de gemeente Zaanstad al toe dat de Zaan
deze status zou krijgen, maar die belofte
trok zij later weer in. Aanwijzing van de
Zaan tot hoofdvaarweg is vooral belang-
rijk voor de verkrijging van extra subsidie-
gelden.

22 mei
De Houtwerker, het eerbetoon aan de Zaanse
arbeiders van Slavomir Miletic, staat op
een gemeentewerf te Amsterdam te wach-
ten op een nieuwe bestemming. Het grote
standbeeld, dat in de Zaanstreek al twee
keer tot een affaire leidde, werd verwij-
derd van het Amsterdamse Waterlooplein,
omdat het daar onverankerd stond. 'Als er
een auto tegen aan was gereden, had het
kunnen vallen', deelde een woordvoerder
van Amsterdam mee.

25 mei
Met onthutsing werd in de Zaanstreek ge-
reageerd op het concept-Structuurschema
Groene Ruimte van het ministerie van
Landbouw. In dit concept wordt aanbevo-
len ruim achthonderd hectare land nabij
Westzaan (waaronder delen van het West-
zijderveld en het Guisveld) aan te wijzen
als moerasgebied, eventueel met bos-

vorming. Het aantal beheersboeren in het
gebied zou daardoor gehalveerd kunnen
worden, maar het unieke karakter van het
veld zou verloren gaan. Wethouder
T.Germeraad van Zaanstad, tevens voor-
zitter van de landherinrichtingscommissie
Westzaan, kondigde aan de plannen tot het
uiterste te zullen bestrijden.

26 mei
Ondanks hevige weerstand van eigenaar
Douwe Egberts besloot de provincie het
fabriekspand Lucullus aan de Veerdijk te
Wormer opnieuw op de provinciale
monumentenlijst te plaatsen. De eigenaar
wil het pand zo snel mogelijk plat gooien,
omdat het in slechte staat verkeert en voor
het bedrijf niet bruikbaar is. Douwe Egberts
zal de plaatsing van het pand op de
monumentenlijst aanvechten bij de Raad
van State.

I juni
Bindmiddelenfabrikant Meypro en het be-
stuur van Stichting de Zaanse Schans on-
derzoeken de mogelijkheid om het houten
pakhuis De Vrede van de Oostzijde naar de
Schans te verplaatsen. Het pand staat uit-
breidingen van Meypro in de weg.

5 juni
Kerken in de Zaanstreek luidden een kwar-
tier lang letterlijk de noodklok uit protest
tegen de voornemens van de rijksoverheid
om te bezuinigen op de monumentenzorg.
De Zaanse klokken werden geluid op het
moment dat in de Tweede Kamer een hoor-
zitting plaats had over de Sectornota Cultuur-
beheer.

6 juni
De provincie kende een subsidie van
ƒ 50.000 toe voor de restauratie van de
zeventiende-eeuwse boerderij Dorpsstraat
643-645 te Assendelft. De boerderij staat
sinds maart 1990 op de provinciale mo-
numentenlijst.

9 juni
Een groep omwonenden van het Kogerpark
verenigde zich in de Stichting Het
Koogerpark, die zich ten doel stelt het park
te behouden en te verbeteren. De omwo-
nenden oordelen dat gemeente Zaanstad
de afgelopen jaren tekort is geschoten in
het onderhoud van het park.

II juni
M. Buitenhuis kreeg de jaarlijkse prijs van
de VVV, voor de regie die zij voerde van
het evenement 'Torenval', dat in 1991 in
Westzaan werd uitgevoerd.
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16 juni
B. en W. van Zaanstad stelden de raad
voor een bedrag van ƒ 813.000 uit te trek-
ken voor de aankoop van koffie- en broodjes-
huis 't Dampertje aan de Dam te Zaandam.
Volgens de plannen wil de gemeente een
deel van de benedenverdieping van het
pand wegslopen om zo een ruimere door-
gang van de Dam naar het nieuw te bou-
wen winkelcentrum (annex parkeergarage)
De Rozenhof te verkrijgen.

30 juni
De financiële positie van het Klokken-
museum in de Zaanse Schans blijft aanlei-
ding tot zorgen geven. Dat staat in het
jaarverslag van de Stichting Zaans
Uurwerkenmuseum. Het museum kampt
met een structureel exploitatietekort van
circa ƒ 20.000 per jaar.

3 juli
Het voormalige gemeentehuis van Koog
aan de Zaan aan de Raadhuisstraat werd
door de gemeente voor ƒ 325.000 verkocht
aan de particulier G. Ravensburg uit Koog.
Hij wil het pand tot woning inrichten en
voorts een deel als kantoor verhuren.

3 juli
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
besloten dat het ijspakhuis te Koog aan de
Zaan niet op de provinciale monumenten-
lijst wordt geplaatst. Met de - illegale -
sloop van het pakhuis werd inmiddels ruim
anderhalfjaar eerder begonnen, maar deze
werkzaamheden werden toen door de po-
litie stop gezet. Eindeloze touwtrekkerij
tussen de provincie en eigenaar Frans Mars
zorgden er vervolgens voor dat de Hoog-
straat te Koog zo'n achttien maanden door
het half-gesloopte pand werd ontsierd. De
naaste omwonenden toonden zich opgeto-
gen dat deze puinhoop nu eindelijk zou
verdwijnen.

4 juli
Het nieuwe bestuur van Stichting de Zaanse
Schans wil het doorlopende fietspad (dat
thans over de Kalverringsdijk voert) bui-
ten de historische woonbuurt om leiden.
Daardoor zal de Schans nog slechts één
ingang hebben en wordt de verkoop van
zogeheten carnets voor de attracties in de
Schans mogelijk.

4 juli
De kaasmakerij in de Zaanse Schans is
verkocht. Voormalig eigenaar A. de Rui-
ter droeg de boerderij inclusief de volle-
dige inventaris over aan H. Willig uit
Katwoude, die al kaasmakerijen bezit in
Volendam en Katwoude. De woning van

de boerderij en de grond blijven eigendom
van Stichting de Zaanse Schans.

4 juli
Bijna geruisloos werd begonnen met het
funderingsherstel van het voormalige raad-
huis aan de Burcht te Zaandam. De palen
worden naar een revolutionaire methode
in elementen trillingsvrij de grond in ge-
drukt; daardoor zal het pand geen verdere
schade oplopen.

9 juli
Het achttiende-eeuwse raadhuis van
Zaandijk werd formeel overgedragen aan
de Stichting Raadhuis Zaandijk. Met de
verkoop van het pand door de gemeente
was een bedrag van ƒ 262.000 gemoeid.
R. Sman, voorzitter van de Stichting, deelde
mee dat vooral de buitenkant van het pand
aan een grondige opknapbeurt toe is. De
houten buitenmuren en de kozijnen moe-
ten worden vervangen, het dak moet wor-
den vernieuwd en de stenen muur aan de
straatkant moet opnieuw worden gevoegd.
De voormalige bodewoning wordt ten dele
tot garderobe omgebouwd. De restauratie
zal 1,3 miljoen gulden gaan kosten.

11 juli
De voormalige Vezeno-panden op de hoek
Stationsstraat/Rustenburg worden op korte
termijn gesloopt en vervangen door een
nieuw kantoorgebouw van vijf verdiepin-
gen, met een parkeergarage eronder. Voor
dit gebouw - 'Saendenborch' - zal ook het
pand van drukkerij Koeman worden ge-
sloopt.

H juli
De gemeenteraad van Zaanstad ging ak-
koord met de verkoop van het pand Dam 2
aan projectontwikkelaar De Purmer bv. In
het pand moet een' multi-functionele horeca-
gelegenheid' komen, bij voorkeur een Grand
Café. De projectontwikkelaar krijgt een
gemeentelijke subsidie van zeven ton voor
de restauratie van het pand. Daar waren de
raadsfracties ongelukkig mee, maar des-
ondanks stemden zij in met de verkoop. De
gemeente zelf was financieel niet in staat
het pand te restaureren; de verkoop-con-
structie met De Purmer was volgens de
fracties de enige mogelijkheid om het pand
(een gemeentelijk monument) te behou-
den.

17 juli
Omwonenden van het pakhuis De Wilde-
boer aan de Dubbele Buurt te Wormerveer
maakten bij gemeente Zaanstad bezwaar
tegen het verlenen van een hinderwet-
vergunning aan H20 Waterbedden. Dit

bedrijf maakt onder meer houten bodem-
platen voor waterbedden en heeft zijn zagerij
in een deel van het pakhuis, dat het bedrijf
huurt van Stichting Frans Mars. De omwo-
nenden zijn vooral boos omdat Frans Mars
volgens hen bij de verplaatsing van het
pakhuis naar de Dubbele Buurt heeft toe-
gezegd dat het alleen voor opslag zou wor-
den gebruikt.

18 juli
Wie mogen souvenirs verkopen in de Zaanse
Schans? Die vraag was de inzet van een
kort geding dat was aangespannen door
W. Kooijman, eigenaar van de souvenir-
winkel in de Schans. Kooijman eiste dat
fotograaf J. Engels stopt met de verkoop
van toeristische artikelen die niets met fo-
tografie te maken hebben.

23 juli
De rietkraag tussen de Knollendammervaart
en de Starnmeerdijk kan uitgroeien tot een
ottergang. Dit stelde het ecologisch
ontwikkelingsteam van Waterschap Het
Lange Rond. Het plan van de Stichting
Noordhollands Landschap om otters uit te
zetten in de provincie Noord-Holland, kreeg
daarmee nieuwe steun.

25 juli
Dagblad Zaanstreek publiceerde na onder-
zoek bij de boekhandels een zogenoemde
'Zaanse Boeken Top Tien'. Meest ver-
kocht in de voorbije periode was de Ency-
clopedie van de Zaanstreek. 'De prijs speelt
bij de aanschaf van Zaanse boeken een
ondergeschikte rol', meende een van de
boekhandelaren.

25 juli
Het herstel van de in zeer slechte staat
verkerende paltrokmolen De Held Jozua
werd opnieuw uitgesteld. Het voornemen
was onmiddellijk na de bouwvak met de
restauratie te beginnen, maar dat kon niet
doorgaan omdat de provinciale 'verkla-
ring van geen bezwaar' nog niet was afge-
geven. De Stichting Vrienden van De Held
Jozua heeft voorts moeite sponsors voor de
restauratie te vinden. De provincie besloot
enige dagen later dat in de schuur bij de
paltrokmolen een restaurant mag worden
gevestigd. Zaans Schoon, De Zaansche
Molen en De Hollandsche Molen hadden
bezwaar gemaakt tegen de vestiging van
het restaurant; zij bepleitten verplaatsing
van de molen naar het open veld bij de
Zaanse Schans.

NB De datum boven een stukje verwijst
naar de dag van de publikatie en dus
niet naar de dag van de gebeurtenis.
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Culturele agenda
juli - 31 oktober
Tentoonstelling 'Opsmuk': streeksieraden
uit de 19e eeuw; deze waardevolle collec-
tie is in bruikleen afgestaan door het Zuider-
zeemuseum te Enkhuizen.
Uurwerkenmuseum, Kalveringdijk 3
op de Zaanse Schans te Zaandam
(open: ma/zo 10.00-17.00 uur).

4 augustus - 29 december
Tentoonstelling 'Munten en penningen':
uit eigen collectie; met rekenpenningen
uit de 80-jarige oorlog en een nagenoeg
complete verzameling 20e-eeuwse mun-
ten. Purmerends Museum, Kaasmarkt 20
te Purmerend
(open: tot l november van di/za 10.00-
16.00 uur en zo 13.00-16.00 uur; vanaf
l november op wo,za,zo 13.00-16.00 uur).

14 augustus - 31 oktober
Tentoonstelling 'Kant van alle kanten':
allerlei kantsoorten uit de collectie van
mw. Van Neck. Museum 'Het Noorder-
huis', Kal verringdijk 17 op de Zaanse
Schans te Zaandam
(open: di/zo 10.00-17.00 uur).

5 september - l maart 1993
Tentoonstelling 'De koe bij de horens':
toont de bonte kanten van dit voor deze
marktstad zo belangrijke dier (de tentoon-
stelling valt samen met de najaarsfeesten
in de stad). Purmerends Museum,
Kaasmarkt 20 te Purmerend
(open: tot l november van di/za 10.00-
16.00 uur en zo 13.00-16.00 uur; vanaf
l nov. op wo,za,zo 13.00-16.00 uur).

oktober
Wandeling 'Toeractief: door Zaanse
Schans en oud Zaandijk (ca. 3,5 km) en
met extra bus via Wormerveer en Wormer
(ca. 4,5 kom), aan de hand van de route-
beschrijving (verkrijgbaar bij restaurant
'De Kraai' op de Zaanse Schans).
Georganiseerd door de ANWB en Zaanse
VVV (van di/zo).

oktober
Thema-tentoonstelling 1992 'Marken gaat
ter kerke': uitingen van het geloof op het
voormalige eiland; over kleding, voor-
werpen, gebruiken, ontwikkeling van de
kerken, 17e- en 18e- eeuwse tegels en

twee uitzonderlijke Markers: de dove schil-
der Jan Moenis en Grietje Schouten. Marker-
museum, Kerkbuurt 44
(open: ma/za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-
16.00 uur).

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

4 oktober - l november
Tentoonstelling 'Geknipt in papier': oude
en nieuwe Zaanse knipsels; met demon-
straties papierknippen op 4 en 18 oktober
(13.00-16.00). Zaans Historisch Museum,
Lageijk 80 te Zaandijk
(open /vr 10.00-12.00 en 14.00-16.00, zo
14.00-16.00).

10 oktober - 8 november
Tentoonstelling met olieverven en teke-
ningen van Klaas Bood n.a.v. zijn 70-ste
verjaardag. Molenmuseum, Museumlaan
18 te Koog a/d Zaan
(open: 14.00-17.00, zo. 13.00-17.00).

3 november - l december
Tentoonstelling van aankondigingsaffiches
van B. Burgers voor tentoonstellingen die
in de bibliotheek Oostzaan plaats hebben
gehad. Openbare bibliotheek Oostzaan,
Zuideinde 101
(open: ma/vr 14.00-17.30,maendo 18.30-
20.30, vr. 10.00-12.00).

10 november
lezing van heer Porck (conservator KB te
Den Haag) over de geschiedenis van de
Zaanse papierindustrie. Georganiseerd door
het Zaans Historisch Museum. Gemeente-
archief Zaanstad, Hoogstraat 34 te Koog
a/d Zaan (aanvang: 19.30 uur).

14 november - 13 december
Hobby-expositie van de vrijwilligers van
het Molenmuseum, opgeluisterd door dia-
lezingen van Klaas Landsman over oud
Zaandijk. Molenmuseum, Museumlaan 18
te Koog a/d Zaan
(open di/vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00,
za 14.00-17.00, zo 13.00-17.00).

16 november
Algemene ledenvergadering van de Vere-
niging 'Vrienden van het Zaanse Huis',
met na de pauze een lezing van Dra. Carla
Rogge (schrijfster van o.m. het ANNO-
themanummer over het raadhuis Zaandijk).
Kijkschuur 'De Lelie' op de Zaanse Schans
te Zaandam (aanvang: 20.00 uur).

17 november
Lezing van Drs. J. Besteman over de op-
gravingen in Wynaldum. Georganiseerd
door de Nederlandse Archeologische Werk-
gemeenschap, afd. Zaanstreek e.o. Oude
Raadhuis Assendelft/expositiezaal, Dorps-
straat 370 (aanvang: 20.00 uur).

18 november
lezing (verder nog niet bekend). Georgani-
seerd door de Nederlandse Genealogische
Vereniging, afd. Zaanstreek-Waterland. Zaal
'De Aansporing' Stationsstraat 17 te
Zaandam (aanvang: 20.00 uur).

22 november - 3 januari 1993
Tentoonstelling 'Honderd jaar verzame-
len ' : His tor isch Museum (voorheen
Zaanlandse Oudheidkamer). Zaans Histo-
risch Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk
(open: di/vr 10.00-12.00 en 14.00-16.00,
zo 14.00-16.00).

15 december
lezing Tdentificatieperikelen'. Georgani-
seerd door de Nederlandse Geneologische
Vereniging, afd. Zaanstreek-Waterland.
Zaal 'VIaar', Koemarkt 13 te Purmerend
(aanvang: 20.00 uur).

medio december - medio januari 1993
Expositie van het nieuwe werk van Jan
Groenhart na zijn verblijf in Equador.
Molenmuseum, Museumlaan 18 Koog a/d
Zaan
(open di/vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00, za
14.00-17.00, zo 13.00-17.00).

permanent
Doorlopende dia-voorstelling over een
natuurhistorisch thema. Het natuurhistorisch
Museum 'E. Heimans', Thijssestraat l te
Zaandam
(elke eerste zo van de maand: 14.00-17.00).

804



BOUWBEDRIJF Ffl.

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

ACHTERSLUISPOLDER-
RUSHOU1WEG 3 ZAANDAM.
TEL075-164222-164225.
FAX 075-701265.

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

l VanEgm°uuauw _———-————

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.

cci»

00 Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


