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Een periode van verplaatsingen ligt achter de rug. Veel aandacht was er vanzelfsprekend voor het
spectaculaire transport van pakhuis De Vrede van de Zaandamse Oostzijde naar de Zaanse Schans.
Daarover (gegeven de produktietijd van deze ANNO: kort) in de rubriek 'Stichting Zaanse Schans
meldt...' Voor Zaanse geschiedvorsers was de overdracht van archieven van Oostzaan aan het
gemeentearchief Zaanstad van belang. Archiefmedewerker Rob Lengers schrijft daarover op blz. 843.
Voorts in dit nummer:
844 1592 wordt algemeen gehanteerd als het jaar van
de uitvinding van de houtzaagmolen. 1596 noemt
men steevast als het jaar
waarin de eerste houtzaagmolen werd gebouwd. Dat
zou gebeurd zijn in
Oostzaandam. Honderden
keren zijn deze gegevens
gepubliceerd. Maar zijn ze
ook juist? Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat
deze vraag niet zo makkelijk is te beantwoorden. Een
bijdrage van drs. Ger Jan
Onrust.
847 Een van de bekendste tekeningen van het dorp Jisp
werd altijd toegeschreven
aan J. Beerstraten. Onlangs
werd duidelijk dat Abra-

ham Rutgers de werkelijke
maker is. In een particuliere collectie werd van
diens hand tevens een
tweede tekening van het
dorp Jisp gevonden. Seiny
Klopper geeft een beschrijving.
849 Een schetsboek van Freek
Engel werd uit het archief
van het Zaans Historisch
Museum opgediept bij het
samenstellen van een tentoonstelling over deze kunstenaar. 'Een schetsboek
van een schilder is bijna
zoiets als een dagboek',
schrijft Alice van Diepen.
850 Stichting Zaanse Schans
meldt... de belangrijkste uitgangspunten voor het be-

leid op de korte en middellange termijn.

851 Stimulering, financiering en
realisatie van een voor het
onderwijs te gebruiken
boekje over de lokale geschiedenis is niet per definitie een taak van de gemeente. Dat stelt onderwijskundig medewerker van gemeente Zaanstad M. Klop
in De Woosnap. Klop reageert daarmee op een eerder pleidooi voor een dergelijk boekje door geschiedenisleraar drs. Ger
Jan Onrust.
En verder de vaste rubrieken
Boekennieuws (852), Kroniek
(854) en Culturele Agenda (856).

Nieuws van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Monumentencartotheek
Van de Monumentencommissie Zaanstad ontvingen we het volgende bericht:
'Bij de Dienst S.O.W., afdeling Landmeten en
Kadaster, is sinds kort de typografische kaart van
de gemeente Zaanstad in een computersysteem
aanwezig. Dit systeem maakt het, na invoering,
mogelijk snel over allerlei gegevens te beschikken.
Door de aanwezigheid van deze gedetailleerde
kaarten doet zich nu de unieke mogelijkheid voor
te komen tot een professionele cartotheek voor
de monumentenzorg in onze gemeente. Zo kan
voorkomen worden dat in de toekomst vele waardevolle bebouwingen uit onwetendheid verloren
zullen gaan.
Het uitgangspunt van de cartotheek is een
raadpleegfunctie te zijn voor algemeen gebruik,
terwijl er tevens een duidelijke signaalfunctie
naar stedebouw vanuit zal gaan. Dit vereist een

nauwkeurige en zo volledig mogelijke invoering
en het bijhouden van alle relevante gegevens.
Uitgaande van de schaal l :2000 is Zaanstad over
62 kaarten verdeeld. Voor de monumentencartotheek zijn alleen de deelkaarten met bebouwing van vóór 1940 van belang.
Diverse verenigingen in onze streek hebben vanuit hun eigen belangstellingsgebied inventarisaties gemaakt; deze gegevens zijn echter slechts in
kleine kring bekend. Er zijn o.a. door verenigingen lijsten gemaakt van aandachtspunten in
Westzaan, Assendelft en een gedeelte van
Krommenie; tevens bestaat er een inventarisatie
van Zaanse houten pakhuizen gemaakt door de
Vereniging tot behoud van Monumenten van
Bedrijf en Techniek Zaanstreek. Naast het invoeren van de gegevens van Rijks-, provinciale en
gemeentelijke monumenten, de MlP-selectie en
de beschermde dorpsgezichten met de beeldbepalende panden verwachten wij dat u het met

ons zeer belangrijk vindt dat de diverse organisaties ook gegevens aanleveren omtrent hetgeen zij
waardevolle, nog te beschermen objecten, gevelwanden, panden en gebieden vinden.
Deze gegevens dienen verzameld, geselecteerd,
gerubriceerd en ingevoerd te worden en zo ook
bredere bekendheid en aandacht te krijgen. Daarom
stelt de monumentencommissie van de gemeente
Zaanstad voor om een 'stuurgroep monumentencartotheek' op te richten. De commissie is van
mening dat alle verenigingen op het terrein van
de monumentenzorg baat kunnen hebben bij zo'n
goed geautomatiseerd monumentensysteem.'

vestigen wij nu onze hoop op deze oproep aan de
lezers van ANNO. Wij zoeken één of meerdere
personen die bereid zijn het blad produktieklaar
te maken. Taken van de eindredactie behelzen
onder meer: kopijbewerking, correctie zetwerk,
contacten met de vormgevers en de drukkerij, en
drukproevencorrectie. Eenieder die hieraan eens
in het kwartaal wil meewerken, roepen wij met
enige klem op om zich te melden bij het redactiesecretariaat, Weiver 5, 1546 LA Jisp, tel: 029821371.

Nieuwe leden
De monumentencommissie stelde onze vereniging twee vragen, namelijk:
1. Acht u de cartotheek interessant en van belang
voor uw vereniging?
2. Wilt u deelnemen aan de nog op te richten
stuurgroep cartotheek monumentenzorg?
Het bestuur antwoordde op beide vragen bevestigend. Over verdere ontwikkelingen zullen wij u
in ANNO blijven informeren.

Goedjaarsendjes
Voorheen bouwde men, als men een goed jaar in
zaken had, weer een eindje aan zijn (houten)
woning. Zulk een verlengstuk noemde men een
'goedjaarsendje'.
'Geven i s goedkoper dan u denkt', werd geschreven in onze ANNO-uitgave van december 1970.
Daarna volgde een oproep die ook nu nog geldt:
'Zoals de lezers bekend zal zijn, laat de wet toe
om bij de aangifte voor de inkomstenbelasting
ieder jaar bepaalde bedragen in aftrek te brengen,
zoals giften aan kerkelijke, charitatieve, culturele
en wetenschappelijke instellingen'.
De vereniging Vrienden van het Zaanse Huis is
ook nu, in 1993, een dergelijke instelling. Wie als
zaak of privé een goed jaar heeft gehad, kan 'een
goedjaarsendje-bedrag' als gift overmaken op de
girorekening van de penningmeester, Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis' te Zaandam, nummer 74 28 99. Wij zouden u zeer dankbaar zijn en
voor goede besteding zorgdragen.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:
Mevr. H. Liefveld-Krijt, Apeldoorn
Recreatieschap Waterland, Broek in Waterland.
De heer J. Vlaar, Haren (Gr)
De heer C. Sluis, Jisp
De heer C. Kuiper, Koog aan de Zaan
De heer J.D. Mulder, Krommenie
De heer K. Stuurman, Medemblik
Mevr. M.P.E. Schinkel-Vet, Rheden
De heer C.J. Honigh, Zaandam
Mevr. H.C.H. Kroonenberg, Zaandam
Mevr. A. Noordsok-Dercks, Zaandam
De heer S. Pos, Zaandam
Ned. Genealogische Vereniging, Zaandijk

Kalender MBTZ
Na de zomervakantie, in de maand september,
komt de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ)
uit met een kalender voor 1994 met dertien luchtfoto's van de Zaan, uit de periode 1924 tot 1930.
De foto's hebben een formaat van 34 bij 39,5
centimeter, afgedrukt in zwart en geeltint.
De kalender is bij de boekhandel verkrijgbaar
voor ƒ 19,50. Bedrijven die de kalender als relatiegeschenk willen gebruiken kunnen zich wenden
tot: J. Knijnenberg, tel. 02982-6285.

Losse nummers

Annonces

Losse nummers van onze uitgave 'ANNO 1961'
kunt u kopen bij de onderstaande Zaanse boekhandels:
Boekhandel Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 70-74, Krommenie;
Bruna, Damstraat 1 1 , Zaandam.
Boekhandels die ook losse nummers voor ons
willen verkopen kunnen zich wenden tot Mieke
Kuyper, Pinkstraat 4, 15412 HD Koog aan de
Zaan, tel. 075-167462.

Wie wil helpen met bomen kappen en lieren,
takkenwallen aanleggen, riet maaien en harken
etc. in het Wormer- en Jisperveld? Er wordt voor
een boot en gereedschap gezorgd, zelf echter
laarzen regenkleding en een lunchpakket meenemen.

Redactie ANNO schreeuwt
om hulp

Voor telefonische informatie:
Ed Zijp (075-217640),
Paulien Dubbeld (075-219100).

Jan Pieter Woudt maakte aan het begin van dit
jaar bekend dat hij zijn functie als eindredacteur
van ANNO na het komende septembernummer
neer zal leggen. Pogingen om een vervanger voor
hem te vinden zijn tot nog toe gestrand. Daarom

De natuurwerkzaamheden worden gehouden op:
25 september, 16 oktober, 6 november en 27
november. Steeds om 10.00 uur bij de Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Archief Oostzaan officieel overgedragen
aan Zaanstad
Het oud-archief van de gemeente Oostzaan is in
bewaring gegeven aan de gemeente Zaanstad.
Deze overdracht kreeg gestalte tijdens een bijeenkomst in klein comité in de studiezaal van het
Gemeentearchief Zaanstad op 19 april j.1.. Wethouder J. Vonk van Oostzaan overhandigde op
symbolische wijze het eerste Huwelijksregister
aan wethouder A. Brinkman van Zaanstad.
De overdracht van het Oostzaanse archief viel
samen met een andere heuglijk feit: in januari
was het vijfjaar geleden dat het Gemeentearchief
Zaanstad zijn huidige behuizing betrok. Het aan
de eisen van de Archiefwet aangepaste gebouw
aan de Hoogstraat van Koog werd betrokken na
een periode van twaalf jaar waarin gewerkt werd
in twee panden. De condities voor een adequate
bewaring van de collecties waren daar niet echt
optimaal.

Het voormalige station van
Oostzaan, gefotografeerd
in juli 1917 door W. Boon.
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Tentoonstelling
Ter gelegenheid van de overdracht en het eerste
lustrum richtten de medewerkers van het Gemeentearchief met hulp van de Oudheidkamer Oostzaan
in de studiezaal een kleine tentoonstelling in, die
gedurende een week te bezichtigen was. Dit tentoonstellinkje bevatte een keur aan (visueel aantrekkelijke) Oostzaanse archiefstukken, en foto' s,
prenten en andere aanwinsten van het Gemeentearchief van de laatste vijfjaar.
Een en ander was zoveel mogelijk thematisch in
vitrines en op panelen tentoongesteld, waarbij
werd getracht typisch Oostzaanse onderwerpen
(zoals de eendenhouderij; Oostzaners werden zelfs
wel 'iendepulle' genoemd) voor het voetlicht te
brengen. Hiernaast konden twee videofilms worden bekeken. De ene film bevatte unieke opnamen van het Zaandam van 1937, de andere toonde

Oostzaanse beelden uit 1951. Met name de
Zaandamse film werd tijdens het afdraaien gelardeerd met bij tijd en wijle vermakelijk commentaar. ('Daar heb je Jan de Vries, die is ook al dood'
enzovoort.) Door het fraaie weer viel de belangstelling voor het gebodene helaas was tegen.

'Bewaarderig'
Met de overdracht van het archief van de gemeente Oostzaan, dat globaal de periode 15931933 (1940) beslaat, is een einde gekomen aan de
opslag in het archiefdepot in het Oostzaanse gemeentehuis. In het gemeentehuis ontbraken de
faciliteiten om degenen die historisch onderzoek
wilden verrichten adequaat van dienst te zijn. De
bewaaromstandigheden waren bovendien niet optimaal en het archiefdepot was zo langzamerhand
te klein geworden, volgens wethouder Vonk doordat
Oostzaners nogal 'bewaarderig1 zijn. Men deed dan
ook node afstand van het archief.
Naast het al eerder genoemde archief beschikt het Gemeentearchief nu ook over
de Oostzaanse Burgerlijke
Stands- en Bevolkingsregisters over de periode 1 8 1 1 1940. In de toekomst zullen
voorts de voor genealogen
interessante bronnen zoal s de
Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de Oud-Rechterlijke
en Oud-Notariële Archieven
worden overgebracht vanuit
het Rijksarchief te Haarlem.
Het archief van de gemeente
Oostzaan zal op verantwoorde
wijze worden geïnventariseerd en de veelvuldig geraadpleegde diverse genealogische archivalia zullen op
microfiche worden gezet. De
"*"""*'
akten van de Burgerlijke
Stand zijn al op microfische te raadplegen.
Een en ander, gevoegd bij de goede bewaarcondities van het Gemeentearchief en zijn ruime
studiezaal, garandeert dat de Oostzaanse bestanden tot in lengte van jaren voor een ieder op
plezierige wijze te raadplegen zijn.
Rob Lengers
Gemeentearchief Zaanstad
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Een schamel huysman' en zijn uitvinding

Een onderzoek naar de vindplaats van de
eerste houtzaagmolen
„En eyndelyck quam aen den dagh de nuttelycke
vindinge van het Hout-Zagen, daer van de eere

heeft eenen Cornelis Cornelisz van Uyt-geest, als
eerste vinder, Anno 1592. De Moeder van alle,

maar toen nog niet toegankelijk gemaakt. Pas
door het systematisch doorwerken van alle in
Den Haag opgeslagen octrooien kwam Doorman
achter het bestaan van dit geschrift. Het aardige
van deze bron is dat wij nu weten sinds wanneer
het mogelijk was houtzaagmolens te bouwen.

die men na de Forme 'Het Juffertje' noemden,
bracht den Inventeur tot Saardam, Anno 1596, in
de Voor-soomer; was met twee Sagen, de kreek
stack in het eynde van de groote As en de Sleede,
wierdt voort gevonden met eenige ijseren Raderen, schier gelyck een uurwerck; de lyn die het
voort-won gingh om de as."
Logisch dat dit citaat van Soeteboom d i k w i j l s is
gebruikt in verhalen over de Zaanse houtzagerij.
Het is echter bekend dat de Oostzaandamse geschiedschrijver, boekverkoper en uitgever pas in
1658 bovenstaande tekst schreef, evenals dat
Soeteboom niet altijd even betrouwbaar is. Desondanks zijn de bewijzen talrijk dat Oostzaandam

Tekening bij het ingediende
octrooi van 1593.
Duidelijk herkenbaar is een
vvipmolen afgebeeld.

aan het einde van de 16e eeuw een houtzaagmolen heeft gekregen. Maar was de molen die in
1596 aan de Zaan werd opgebouwd, inderdaad de
eerste werkzame machinale houtzagerij?

Een van de bekende prenten van het
Juffertje op het 'vlot van houten planken'.

1592?
Tot nu toe is altijd Soetebooms 1592 als bouwjaar
van de eerste houtzaagmolen aangenomen. Om-

dat de Staten van Holland pas op 15 december
1593 'Cornelis Cornelisz van Uuytgheest' op

diens verzoek voor twaalf jaar het alleenrecht om
een houtzaagmolen te maken, verleenden, is het
echter niet waarschijnlijk dat een dergelijke mo-

len vóór 1594 gereed kwam.
Cornelis Cornelisz kreeg het octrooi om „een

Het octrooi
In 1949 voerden Joop Goudsblom, Pieter Boorsma
en Simon Hart in het helaas ter ziele gegane blad
De Zaende een discussie over de manier waarop
Het Juffertje heeft gefunctioneerd. Stond de molen wel of niet op een vlot? Sindsdien wordt
aangenomen dat het niet mogelijk is een molen op
een vlot te exploiteren en dat Het Juffertje hoogstens voor het vervoer op 'een vlot van houten
planken' heeft gestaan.
Dat was niet het enige resultaat van deze discussie. De publikaties, zo kort op elkaar, toonden aan
dat nog heel wat over 'de Uitgeester boer' (zoals
tijdgenoot Leeghwater hem noemde) Cornelis
Cornelisz te vinden was. Dat bleek helemaal
enkele jaren later, toen Doorman het octrooi voor
het maken van de houtzaagmolen publiceerde.
De reden dat dit zo belangrijke octrooi zo laat
werd gepubliceerd, was dat deze primaire bron
niet geïndexeerd was. De machtiging werd pas in
1917 in het Algemeen Rijksarchief gevonden.

nyeue werck van wintmoelen, dairmede alderhande
houdt mach worden gesaecht, zulcx noeyt in dese
nochte eeniche andere landen gesyen noch
gebruyckt was geweest'' te bouwen „tot Uuytgheest
ende elders dairt best gelegen sal wesen te maecken
ende op te rechten ... volgende de patroonen bij
hem geexhibeert". Hij kreeg als enige .,de
voirscreven nyeuwe maniere ende inventie bij
den suppliant alomme binnen de voirscreven landen sal moegen worden gebruyct ende int werck
gestelt, sonder dat de voirscreven conste maniere
ende inventie binnen den tijt van twaelff jaeren
eerstcommende bij yemant binnen de voirscreven
landen naegemaect, gecontrefeyt nochte gebruyct
sal moegen worden dan mits jaerlicx den suppliant
geduyrende zijn leven uuytreyckende de somme
van vijfftich ponden van XL grooten
Vlaems 't pont van elcke moeien die als voiren
gestelt zal worden, op verbeurte anderssints van
hondert gouden realen ende van den instrumenten die in 't geheel ofte deel daernae gemaeckt
ofte gecontrefeyt sullen moegen".

,,Zo dat staat vast", moet Cornelis hebben gedacht. Niet alleen was vastgelegd dat hij de uitvinder van het 'creck-werck' was, maar ook welk
bedrag degene die zijn vinding namaakte hem
moest betalen: vijftig Vlaamse ponden of honderd gouden realen, een flink kapitaal voor die
tijd.
In tegenstelling tot wat verwacht zou worden (en
tot wat Boorsma - die de molen een onderkruier
noemde - schreef), laat de begeleidende tekening
op het octrooi een wipmolen zien. Een wipmolen
heeft, door de geringe omvang van het molenlichaam, slechts beperkte ruimte om één of meerdere zaagramen te herbergen. Hoe dan ook, op de
octrooi-aanvraag staat een wipmolen en zo zullen
de eerste houtzagerijen er dus uit hebben gezien.
Daarmee is nogmaals het bewijs geleverd dat de
17e-eeuwse en latere afbeeldingen van Het Juffertje geen enkele grond van waarheid bevatten.
De eerste zagerijen hadden geen rechthoekig
molenlichaam, maar hadden meer de vorm die nu
(toen ook al?) wordt gezien als ideale vorm van
een 'jonge juffer'.

Oostzaandam of Alkmaar?
Soeteboom, Leeghwater en de Chronijk van
Medemblik meldden dat Cornelis Cornelisz van
Uitgeest in 1596 een houtzaagmolen naar
Oostzaandam transporteerde. Er is geen reden
daaraan te twijfelen, hoewel een echte primaire
bron (bijvoorbeeld een vroedschaps-resolutie)

Aan het begin van deze eeuw schreef C. W. Bruinvis, gemeente-archivaris van Alkmaar (1900-1919)
'De molens van Alkmaar'. De brochure werd op
beperkte schaal gedrukt en is niet in de handel
terecht gekomen. Dat is waarschijnlijk een reden
waarom weinigen tot nu toe aandacht aan zijn
verhaal hebben geschonken.
Zoals bij vele publikaties over molenindustrie
staan echter ook in deze bron gegevens die interessant zijn voor de Zaanstreek. Bruinvis laat in
1595 Cornelis Cornelisz van A l k m a a r de
vroedschap verzoeken om een houtzaagmolen en
een huis te bouwen. Het prettige is dat in het
stadsarchief van Alkmaar het register van de
resoluties van de plaatselijke vroedschap nog
aanwezig is. Hierin kan men lezen dat ,,Corn.
Cornelisz van Uijtgeest, inventeur van een wintmolen, omme alderleij hout mede te sagen ten
fine om van de Stadt beschonken te werden met
een erffje ofte werve bij noorden 't Zeggelis
gelegen, ende soo groot als totte opregtinge van
deselve mooie nodig soude sijn".
Cornelis vroeg ook om ,,gebeneficeert te wesen
met vrijheijt van den accijs van wijnen en bieren". De vroedschap oordeelde positief over het
het verzoek om benoorden het Zeglis een houtzagerij te bouwen. ,,geresolveet dat men hem tot het
maken ofte stellen van den voorsz: molen met soo
veel erffs bijnoorden 't Zeglis sal beschenken,
als, Burgermrs. tot haerder discretie daer toe
nodig sulle vinden".
Echter: ,,in tijden van pericule ter vermaninge
van de Heeren Burgermr: affge-broken sal moeten werde, op pene van den brant, ende dat cesserende het gebruijk van de selve moolen met
hout te sagen, de eijgendomme van 't voorsz:
geschonken erve ofte werffje, weder komen sal
aen de stadt". Bij gevaar moest Cornelis dus
toestaan dat zijn molen in de brand gestoken kon
worden, als hij het bouwwerk niet snel genoeg af
kon breken. Deze bepaling zal te maken hebben
met de uitkijkmogelijkheden die men vanaf de
buiten de stadswallen staande molen had.
Cornelis kreeg niet alleen toestemming een molen te bouwen of plaatsen (dus elders te bouwen
en in Alkmaar in werking te stellen) maar ook
werd hem „geconsenteert, dat hij soo't hem gelieft bij de moolen een huijs sal mogen setten,
mits het erve en timmeragie van dien selfs betalende ende dat 't selve huijs in tijden van pericule,
gelijke conditie van affgebroken te moete werden
op pene van den brant onderworpen sal zijn, als
den voorsz: moolen". Het verzoek op belastingvrijheid voor wijn en bier werd hem 'ontsijt'.

Betekenis resolutie

De kaart van Drebbel,
met zes molens rond het
Zeggelis.
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ontbreekt. Feit is dat in 1630 53 van de ongeveer
85 Hollandse houtzaagmolens in de Zaanstreek
stonden. De houtzagerij had zich dus zeer snel
ontwikkeld in deze streek.

Opvallend aan de publikatie is dat Bruinvis, die
toch als degelijk bekend staat, (wellicht in in
vlaag van stads chauvinisme) Cornelis Cornelisz
ten onrechte 'van Alkmaar' noemde. Cornelis
woonde bij het verzoek in Uitgeest en zal daar
waarschijnlijk tot zijn dood zijn gebleven.
Maar welke betekenis kan aan de resolutie worden toegekend? Het betrof niet meer dan een
verzoek waarover positief werd besloten. Maar
zou Cornelis een verzoek hebben sedaan zonder

het voornemen ook daadwerkelijk tot actie over
te gaan? Mogelijk stonden de condities waaronder gebouwd moesten worden hem niet aan. De
weigering om accijnsvrijheid op wijn en bier zal
niet zwaar hebben gewogen; deze accijns moest
hij elders ook betalen. Eerder moet worden gedacht aan de voorwaarde dat bij dreiging de
molen en het huis weer afgebroken moesten worden. Ofschoon: hoe groot was het risico dat die
bepaling uitgevoerd moest worden? Holland was
in 1595 nog steeds met Spanje in oorlog (en het
beleg van Alkmaar herinnerde de vroedschap
zich kennelijk maar al te goed), maar NoordHolland stond zeker niet onder bedreiging.
Het blijft dus de vraag of deze Alkmaarse molen
gebouwd is, en als dat wél is gebeurd: in welk
jaar?

Provinciaal archiefinspecteur Kölker oppert slechts
de mogelijkheid dat de molen benoorden het
Zeglis door Cornelisz is gebouwd.
Conclusie
De activiteiten van Boorsma, Goudsblom en Hart
in 1949 en recent van Kölker tonen aan dat zeker
niet alle gegevens die over Cornelis Cornelisz
van Uitgeest boven tafel zijn. Kölker suggereert
onderzoek in het archief van Grafelijkheidsrekenkamer te Den Haag, de polderarchieven en de
archieven van de gemeenten Uitgeest en
Heemskerk.
Deze bijdrage toont aan dat oude fouten herstelbaar zijn en bekende archiefstukken anders geïnterpreteerd kunnen worden.
Cornelis Cornelisz van Uitgeest blijft een man
waarvan wij veel, maar tegelijkertijd ook heel
weinig weten. Dit noopt tot voorzichtigheid ten
aanzien van conclusies. Eén ding lijkt echter
duidelijk: het tot nu toe gehanteerde jaartal 1592
(soms zelfs 1591) voor de u i t v i n d i n g en toepassing van de houtzaagmolen, kan beter op 1594
worden gesteld.
Het blijft de vraag of de eerste houtzaagmolen in
de loop van 1595 in Alkmaar, óf een jaar later in
Oostzaandam verrees. Dat mag niet worden vergeten als wij in 1996 festiviteiten rond het vierhonderdjarig bestaan van de machinale houtzagerij-techniek vieren. Of moeten we dat toch maar
een jaar eerder doen?
Ger Jan Onrust

Kopie uit het resolutieboek
van de vroedschap van
Alkmaar, gedateerd:
16-1-1595.
De zwarte randen laten
zien dat het in wit leer
gebonden archiefstuk zich
in slechte staat bevindt.

Het recent geopende Regionaal Archief Alkmaar
(RAA) beschikt over een gravure van de kaart die
'Cornelius Drebbel, sculptor' in 1597 van Alkmaar
maakte. Ten oosten van de stad tekende hij handelshaven 't Zeggelis. Daar staan zes industriemolens
omheen, waarvan slechts één benoorden de haven. Het is duidelijk dat dit geen wipmolen betreft.
Aan de zuidkant staan echter twee molens die
voor wipmolens door kunnen gaan. De meest
westelijke is de enige molen waar stapels hout op
de werf liggen. Dit zou een houtzagerij kunnen
zijn.
De kaart roept dus meer vragen op dan duidelijkheid te verschaffen. Het is mogelijk dat de noordelijke molen als houtzager gebruikt is, maar
bewijs daarvoor levert Drebbel's kaart niet.
Eén van de weinigen die het boekje van Bruinvis
wel ter hand nam, was Hart. In zijn artikel 'Cornelis
Corneliz. van Uitgeest en de oudste industriewindmolen in de Zaanstreek' gaat de gemeentearchivaris van Amsterdam niet in op de hier
aangesneden kwestie.

Bronnen en literatuur:
H. Soeteboom, Saanlandsche arcadia (tweede druk;
Amsterdam 1702);
Encyclopedie van de Zaanstreek (Wormerveer,
1991);
P. Boorsma, Op een vlot van houten planken....;
J. Goudsblom, Op een vlot van houten planken....;
S. Hart, Cornelis Cornelisz. van Uitgeest en de
oudste industriewindmolens in de Zaanstreek.
In: De Zaende. Maandblad gewijd aan de historie,
folklore en genealogie van de Zaanstreek, vierde
jaargang (Wormerveer 1949).
A.J. Kölker, Molens in de banne Uitgeest (z.p.
1990).
P. Boorsma, Duizend Zaanse molens (Wormerveer 1950).
RAA, Stadsarchief Alkmaar 1254-1815, 40 en
94.
RAA, Plattegrond van Alkmaar, 1597. Kopergravure door C. Drebbel.
Met dank aan: R. Koomen, Alkmaar.

Tekening Jisp complete verrassing
In een telefoongesprek met de heer Jacobus A.
Klaver uit Amsterdam en door een brief van het
Rijksprentenkabinet werd ik gewezen op de tentoonstelling 'Tekeningen van oude meesters'. Deze
expositie was samengesteld uit de particuliere
verzameling van de heer Klaver. Een van de
tentoongestelde werken was een tekening van de
hand van Abraham Rutgers (Amsterdam 16321699). Deze afbeelding vormt de tegenhanger van
de meermalen gepubliceerde - meestal ten onrechte aan Beerstraten toegeschreven, maar ook
door Rutgers gemaakte - tekening uit de collectie
van de Stichting Archief Honig(h) te Zaandijk.

'Kostbare documenten'
De vondst van de tweede tekening van Rutgers
kwam als een complete verrassing. Marijn
Schapelhouman, hoofd afdeling tekeningen van
het Rijkskabinet, schrijft in de catalogus van deze
verzameling onder meer: 'Door Rutgers aandacht
voor details zijn deze, vermoedelijk vroegst bewaarde afbeeldingen van Jisp tevens kostbare
documenten voor de geschiedenis van de Noord-

wordt gepraat over een dooddeur in de voorgevel.
In de 17e eeuw gaf deze deur toegang tot het
voorhuis. Dit voorhuis werd toen gebruikt voor
zakelijke doeleinden: opslag, werkplaats of kantoor. In de Zaanstreek was deze ruimte niet altijd
verbonden met de erachter gelegen woonruimten. Vandaar dat men ook in de zijgevel een deur
maakte die toegang gaf tot een gang langs het
voorhuis welke naar het woongedeelte leidde.
Aan het einde van de 17e eeuw en vooral in de 18e
eeuw verloor het voorhuis zijn zakelijke functie
meer en meer, en werd soms weggelaten. Daarmee verloor ook de toegangsdeur tot die ruimte
zijn functie en werd een dode deur of dooddeur.
Vooral in de 18e-eeuwse dooddeuren werden
glasruiten geplaatst.'

Vóór de grote brand
Terug naar de catalogustekst van Schapelhouman:
'In het dagelijks leven betrad men het huis door
een zijdeur, die uitkwam op een gang. Op de
tweede tekening van Rutgers, een gezicht op
hetzelfde grachtje uit tegenovergestelde richting,

Gezicht in Jisp, van
Abraham Rutgers
(Amsterdam 1632-1699
Amsterdam) Pen in
donkerbruin, penseel in
grijs, enige witte dekverf,
over een schets in grafiet,
kaderlijn met de pen in
bruin, 193 x 306 mm.
Herkomst: veiling New
York(Sotheby's),
16 januari 1985, nr. 168
met afb.; aankoop 1985.

hollandse houtbouw. Aan weerszijden van de
door talrijke bruggetjes overspannen gracht staan
de huizen dicht opeen: Jisp was een dorp van
walvisvaarders, behoefte aan grote kavels grond
had men niet. Slechts twee huizen links lijken op
de begane grond een gemetselde voorgevel te
hebben. De overige zijn geheel uit hout opgetrokken. In de voorgevel bevond zich een deur, die
echter slechts toegang gaf tot de erachter gelegen
voorkamer. Deze dooddeur werd gebruikt bij bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en begrafenissen.'
Deze laatste mededeling behoeft overigens enige
nuancering. De heer S. de Jong schreef ons: 'Er
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is te zien dat bijna alle huizen in Jisp een deur in
de rechter zijgevel hadden. Op de verdieping
hadden de huizen een houten voorschot, soms
met kleine vensters, soms blind, geschulpte windvéren, en als bekroning een fraai bewerkte makelaar. De daken waren, zoals bij het derde huis van
links valt te zien, met riet gedekt. (Zie aant. 3)
Uit dat laatste valt op te maken dat de tekening
waarschijnlijk de situatie weergeeft van vóór
1664, het jaar waarin Jisp getroffen werd door
een grote brand. Reeds in een keur van 1647 werd
in Wormer en Jisp het maken van nieuwe rieten
daken verboden. Na de ramp van 1664 zal er
zeker geen riet meer zijn gebruikt.'

De vele malen afgebeelde
tekening van Jisp, ten
onrechte toegeschreven
aan J. Beerstraten.

Enige aanvullingen van de heer de Jong: 'Deze
17e eeuwse huizen, hadden geen verdieping maar
er was een begane grond en een zolder met een
verdiep (zie hierover: Gebouwd in de Zaanstreek,
blz. 89). Niet alle daken waren gedekt met riet.
Op de tekening (de oudst bekende) komt ook een
pannendak voor. Hieruit valt af te leiden dat de
toename van de 'harde daken' slechts langzaam
vorderde, (zie: Gebouwd in de Zaanstreek, blz.
78).'
In de catalogus wordt geconstateerd dat Rutgers
grote moeite had met het weergeven van figuren:
'Zijn tekeningen worden doorgaans bevolkt door
houterige poppetjes, die slechts als functie hebben, de schaal der gebouwen aan te duiden'.

Nog één 17e-eeuwse woning
Hoewel Jisp zijn dorpse karakter heeft bewaard,
bezit het dorp echter nog maar één zeventiendeeeuwse woning, namelijk het monumentale pand
van de familie A. Kwadijk, Dorpsstraat 19. De
heer Kwadijk merkte bij het zien van de kopie van
'Gezicht in Jisp' op dat architect Cornelis de Jong
bij de restauratie had opgemerkt dat het oorspronkelijke huis een overeenkomstig houten voorschot had. Wanneer deze tekening dertig jaar

eerder te voorschijn was gekomen zou hun woning in deze stijl zijn gerestaureerd.
Met behulp van een luchtfoto van Jisp zijn enige
leden van de Oudheidkundige Commissie Jisp er
in geslaagd de plaats op de tekening te traceren.
De tekening is gemaakt voor het Verbandhuis
(met uithangbord); op de plek waar nu een blok
huizen staat, de nummers 87 t/m 93, was oorspronkelijk het Verbanderf. Hier stond het hospitaaltje (toen Verbandhuis) van Meester Cornelis
(Krelis) Jacobsz. Ploegh, geboren in 1624 en
overleden in 1696. Hij was ledezetter en vervulde
diverse andere functies, waaronder die van burgemeester.
Aardig op de nu gevonden tekening van Rutgers
is dat er duidelijk 'lopende patiënten' op zijn te
zien, die met twee stokken (krukken) en windsels
om een been, voor het hospitaal staan.
De tentoonstelling 'Tekeningen van oude meesters' is tot en met 25 juli a.s. in het Rijksprentenkabinet Amsterdam te zien.
Op de omslag van de catalogus (ƒ 79,50) prijkt
genoemd 'Gezicht in Jisp'.
Seiny Klopper

Een bijzonder schetsboek
Eén van de leuke dingen van een tentoonstelling
is, dat voorwerpen die jarenlang opgeborgen hebben gezeten in een depot, weer tevoorschijn gehaald worden. Ook al weet je dat een object
ergens opgeborgen zit, zonder tentoonstelling,
dus onderzoek, is er niet zo snel een aanleiding
om het te bekijken. En dan gaat het met name om
kleinere voorwerpen als tekeningen, documenten
en boekjes.
Zo ging het ook met de tentoonstelling van Freek
Engel (1872-1958), die nog tot en met 18 juli in
het Zaans Historisch Museum te zien is. Van
Engel bleek onder meer een aantal schetsboeken
in de collectie te zitten, veilig opgeborgen in het
Gemeentearchief, waar het grootste deel van de
papieren collectie van het museum (prenten, tekeningen, documenten, boeken, foto's) bewaard
wordt.
Een schetsboek van een schilder is bijna zoiets als
een dagboek. Aan de hand van de schetsen volg je
de plaatsen die de schilder bezocht heeft, de
beelden die hij (of zij) in zich opgenomen heeft en
op die manier volg je ook een beetje z'n gedachten. Dat was althans mijn idee bij het doorbladeren van een van de schetsboeken van Freek Engel. 35 meer of minder uitgewerkte tekeningen in
potlood en zwart krijt, af en toe aangezet met rood
en bruin krijt. Schetsen van landschappen, rivierlandschappen met een enkel zeilschip, een dorpsgezicht bij Heeg of Galamadammen in Friesland,
Ossenzijl, op de grens van Friesland en Overijssel, of bij Laag Keppel in de Achterhoek, gemaakt in of omstreeks 1916.
Pagina uit het schetsboek
van Freek Engel.
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Net als op z'n schilderijen staan ook in z'n schetsboeken vooral koeien. Koeien in het landschap of
een losstaand groepje, een studie van een enkele
koe of een kalfje op hoge, wankele poten. Soms,
los van de hoofdschets, een losse kop of poot als
oefening.
Ik ben geen groot dierenliefhebber, maar voor
koeien heb ik altijd een zwak gehad. Van elke
vakantie zit er wel weer een koeienfoto tussen die
tijdens het wandelen gefotografeerd is. Traag
bewegend, herkauwend in het gras of gewoon lui.
Soms zit er een nieuwsgierig exemplaar tussen,
vooral de jongere koeien of pinken, die onderzoekend kijkt wat de voorbijganger met haar voor
heeft. Al die verschillende gemoedshoudingen
van koeien vind ik ook in het schetsboek van
Freek Engel. Soms vaag, soms met kleur wat
meer uitgewerkt, maar allemaal kloppend van
verhouding en sfeer.
Jammer genoeg vallen schetsboekjes vaak ten
prooi aan ontmanteling, verkoop van losse bladen levert natuurlijk meer op dan een schetsboek,
dat niet aan de muur kan hangen. Gelukkig zijn er
van Freek Engel een achttal (mij bekende) schetsboeken bewaard gebleven die alle te zien zijn op
de tentoonstelling. Hoewel de bezoeker van een
tentoonstelling slechts een pagina per schetsboek
kan zien, geven de opengeslagen pagina's toch
een goede indruk van de eerste beelden die Freek
Engel in zich opnam, om later uitgewerkt te
worden in een tekening, aquarel of olieverfschilderij.

Alice van Diepen

Stichting De Zaanse Schans meldt...
In de vorige Anno meldden wij al dat het beleidsplan voor de Zaanse Schans gereed is. In dit
nummer worden de meest belangrijke uitgangspunten voor het beleid op de korte en middellange termijn toegelicht.
De privatisering van de Zaanse Schans betekent
tevens financiële zelfstandigheid. De Stichting
ontving van de gemeente een bruidsschat van l ,3
miljoen gulden. Dit bedrag zal voor een groot
deel worden gebruikt om het achterstallig onderhoud weg te werken. Voor nieuw beleid echter
zullen de middelen moeten worden gegenereerd.

toeristenstroom ieder jaar - nog steeds één van de
belangrijkste kenmerken van de Schans. Dit wenst
het bestuur zo te houden. De Zaanse Schans
wordt dus geen museum. Een consensus tussen
de belangen van de bewoners, ondernemers en
bezoekers is een belangrijk uitgangspunt. Duidelijk is dat het woongenot zo min mogelijk mag
worden verstoord door maatregelen nu en in de
toekomst. Voor de bezoekers zullen betere voorzieningen worden gecreëerd op het gebied van
informatie, sanitair en comfort. Voor de bewoners worden zoveel mogelijk regelingen getroffen op het gebied van terugdringen van diverse
vormen van overlast en het garanderen van een
eigen parkeerplaats op het kleine parkeerterrein.
Om de belangenafstemming met diverse partijen
zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een
regulier overleg ingesteld met de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging. Daarnaast is er een Commissie van Advies, die de
Stichting gevraagd en ongevraagd adviseert op
het gebied van beleid.

Professionalisering staat hoog in het vaandel.
De interne organisatie van de Stichting De Zaanse
Schans zal worden toegesneden op de eisen van
deze tijd. De werving voor een directeur is op dit
moment in volle gang. Het is de verwachting dat
deze in het najaar zal worden aangesteld. Daarnaast zal destaf worden uitgebreid met technisch
personeel en personeel in het bezoekerscentrum.

Pakhuis De Vrede, hier
nog aan de Oostzijde te
Zaandam, maar inmiddels
vervoerd naar de Schans.
Het pakhuis zal in de
toekomst als bezoekerscentrum dienst doen.

Er zal voor de Zaanse Schans geen toegang worden geheven, wel wordt het parkeertarief verhoogd. De parkeerbijdrage dient tot de instandhouding van de Schans. Het nieuwe parkeersysteem is zo goed als klaar. Zodra dit in gebruik
wordt genomen kost parkeren voor een personenauto ƒ 7,50 en voor een autobus ƒ 10. Na de realisering van het bezoekerscentrum wordt het tarief verhoogd.

Naast het verhogen van het parkeertarief wordt
op een andere wijze geld gegenereerd door de
verkoop van enkele commerciële panden in de
Zaanse Schans. De mogelijkheden tot verkoop
aan de ondernemers zijn in onderzoek. Hierbij
wordt veel aandacht geschonken aan de erfpachtvoorwaarden die bij de verkoop zullen worden
gesteld.
Eén van de belangrijke speerpunten op de korte
en middellange termijn is het inlopen van achterstallig onderhoud. In opdracht van de Stichting is een onderhoudsrapportage gemaakt. Op
grond hiervan wordt de achterstand tussen 1993
en 1996 zoveel mogelijk ingelopen.

Het karakter van de Zaanse Schans is dat van
een woon- en werkbuurt. De zeer eigen Zaanse
uitstraling van het buurtje is - ondanks de enorme
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Een voorziening die moet garanderen dat bezoekers beter kunnen worden opgevangen en geïnformeerd, is het bezoekerscentrum. De eerste
stap tot de vestiging hiervan is al gezet. Op 6 juni
is pakhuis De Vrede verplaatst van het Meijproterrein aan de Zaandamse Oostzijde naar een plek
vlakbij het grote parkeerterrein van de Zaanse
Schans. De operatie is voorspoedig verlopen. Na
de zomer wordt begonnen met restauratie van het
pakhuis.
Het is de bedoeling dat de toekomstige bezoeker
eerst door het bezoekerscentrum loopt voordat
hij de Zaanse Schans opgaat. Beneden in het
pakhuis komt een grote ontvangstruimte met een
balie. Een professioneel team zal de bezoeker
hier te woord staan en voorzien van een wandelkaart. Op de eerste verdieping komt een tentoonstellingsruimte voorde meer geïnteresseerden.
Hier wordt achtergrondinformatie gegeven over
wat de Zaanse Schans nu eigenlijk is. Op de
tweede verdieping wordt het kantoor van de Stichting De Zaanse Schans gehuisvest.
In nauwe samenwerking met de Stichting Steun
Musea worden de mogelijkheden tot het vestigen
van een streekmuseum onderzocht. Steun Musea is al geruime tijd bezig met de uitwerking van
het plan voor een overkoepelend museum in de
Zaanstreek. Als locatie wordt gedacht aan een
plek bij de Zaanse Schans. De eventuele komst
van een streekmuseum moet in samenhang wor-

den gebracht met de reeds gevestigde, kleinschalige musea op de Zaanse Schans.
Hoewel in de jaren zeventig nog werd geconstateerd dat de Zaanse Schans 'af is, wordt op dit
moment nagedacht over mogelijke uitbreiding
van de Schans. Recentelijk is pakhuis De Vrede
toegevoegd. In de toekomst kan het buurtschap
mogelijkerwijs nog worden voorzien van voor
deze streek typerende arbeiderswoningen. Deze
ontbreken nu vrijwel. Er wordt hierbij gedacht
aan historiserende bebouwing.
De werkfunctie op de Zaanse Schans wordt uitge-

breid door de vestiging van een nieuwe grotere
scheepswerf aan de Zaan. In overleg met het
Scheepvaartmuseum vindt onderzoek plaats naar
wat voor soort scheepswerf het beste in het karakter van de Zaanse Schans past. Waarschijnlijk
wordt deze historiserend gebouwd in de vorm
van een leerlingenproject. Op de werf zullen
daarna daadwerkelijk schepen worden geconstrueerd volgens ambachtelijke methoden.
J. Keegstra
Stichting De Zaanse Schans, directeur a.i.

De Woosnap
Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters 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?
Op verzoek van de redactie van ANNO reageert
onderwijskundig medewerker M. Klop van
Zaanstad op de bijdrage van Ger Jan Onrust in het
oktobernummer (1992) over het belang van lokale geschiedenis in het onderwijs.

'Stimulering, financiering en
realisatie niet per definitie taak
van de gemeente'
Lokale geschiedenis motiveert de leerlingen meer
dan algemene geschiedenis, schrijft Onrust. Ook
legt hij een relatie tussen lokale geschiedenis en
de basisvorming. Hij wijst met name op de kerndoelen, waarbij 'vermaatschappelijking' en
'toepassingsgerichtheid' essentiële kenmerken zijn.
Geschiedenis dient bij te dragen aan de verklaring van hedendaagse verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken. Volgens Onrust leent
met name de lokale geschiedenis zich daarvoor.
Hij voelt zich daarin gesterkt door de wetgever,
die stelt dat leerlingen zich 'kennis, inzicht en
vaardigheden van historische structuren, processen, personen en gebeurtenissen op regionaal
niveau' moeten eigen maken. Hij is van mening
dat de meeste geschiedenisdocenten in staat zijn
om lokale geschiedenis te geven. Onrust acht een
lokaal geschiedenisboekje echter noodzakelijk
om op een verantwoorde wijze een verbinding te
leggen naarde boven-lokale historie. Hij wil een
boekje over 'hoe gewone Zaankanters in voorgaande eeuwen leefden'. Vervolgens stelt hij:
'Het is, naar mijn mening, een taak van de gemeenten om het schrijven en publiceren van een
dergelijk geschrift te stimuleren'. Verder is hij
van mening dat de gemeenten daar tot nu toe te
weinig aandacht aan besteed hebben, terwijl 'vooral
Zaanstad naar buiten toe te pas en te onpas gebruikt maakt van het glorierijk industrieel verleden'.
Twee elementen
In het betoog van Ger Jan Onrust zitten twee
elementen:
1. Het belang van lokale geschiedenis voor de
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ontwikkeling van het kind. Dit in het kader van
de basisvorming.
2. De rol die de gemeenten, met name de gemeente Zaanstad, zouden moeten spelen bij
het stimuleren van deze vorm van onderwijs.

Ik onderschrijf het belang van lokale geschiedenis en naar mijn overtuiging met mij vele onderwijsgevenden. Er zijn dan ook (basis)scholen die
(structurele) projecten ontwikkeld hebben die
omgevingsaspecten behandelen.
De Zaanstreek heeft een rijke historie en er is veel
materiaal. Sommige projecten hebben betrekking op de directe omgeving van de school.
Het zou mooi zijn als de lokale geschiedenis
ingekaderd zou zijn, althans duidelijk gerelateerd
zou kunnen worden aan de bovenlokale geschiedenis. Het is voor mij echter de vraag of dat alleen
via een lokaal geschiedenisboekje zou kunnen.
Een projectmatige benadering maakt een flexibele aanpak mogelijk. Een 'methode' houdt het
gevaar in zich om verstarrend te werken. Op zich
hoeft dat niet. Een didactisch goed onderlegde
docent weet op een creatieve wijze met een methode om te gaan. Een boekje biedt wel het
voordeel dat de kennis van de omgeving op een
overzichtelijke wijze kan worden samengebracht.
Een andere vraag is of gemeenten een doorslaggevende rol moeten, c.q. kunnen, spelen bij het
stimuleren van deze (en andere gewenste) activiteiten. De politiek draagt inderdaad nogal eens
onderwerpen aan waarvan zij vindt dat het onderwijs die dient te realiseren: emancipatieprojecten;
drugsvoorlichting; aidsvoorlichting; criminaliteitspreventie; preventie seksueel geweld; vredesonderwijs etc. Ook stelt de gemeente wel middelen beschikbaar om de uitvoering en/of materiaalontwikkeling mogelijk te maken.
Verder honoreert de gemeente wel, bijvoorbeeld
via gelden sociaal-cultureel-werk of onderwijsvernieuwing, activiteiten die vanuit de basis (bijvoorbeeld het onderwijsveld), worden aangedragen, een breed draagvlak hebben en min of meer
reeds geconcretiseerd zijn. Gedacht kan worden
aan milieuactiviteiten en de computer in het onderwijs. Ook is lesmateriaal ontwikkeld in het
kader van de Zaanse cultuur.

Een probleem is echter, dat scholen overladen
worden met vragen en opdrachten van de plaatselijke en landelijke overheid. Scholen stellen zich
afhoudend op om naast een overladen lesprogramma (examen) niet direct noodzakelijke
activiteiten uit te voeren.
Een andere vraag is waarom nu juist de gemeenten allerlei initiatieven moeten ontplooien. Ook
als het gaat om lokale geschiedenis, de lokale
cultuur, de lokale natuur etc. Waarom niet het
initiatief aan plaatselijke werk-/belangengroepen gelaten? Bepaalde activiteiten moeten toch
ook een maatschappelijk draagvlak hebben? Dit
is een voorwaarde om een draagvlak bij de scholen te verwerven. Stimulering vanuit een gemeente is daarvoor naar mijn mening niet voldoende.
Resumerend wil ik het volgende naar voren brengen:
- Lokale geschiedenis kan, evenals (lokale) milieu-educatie, een goede ingang zijn om bij te
dragen aan de ontwikkeling van leerlingen.
Relaties tussen de eigen leefomgeving en de
geschiedenis daarvan met die van de bovenlokale omgeving kunnen zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.

- De ontwikkeling van een lokaal geschiedenisboekje kan bijdragen aan de vormgeving van
lokale geschiedenis. Een en ander hangt onder
meer af van de kwaliteit van een dergelijk
boekje. Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat
betreft de methodische en didactische opbouw.
- Om structurele invoering van lokale geschiedenis mogelijk te maken is medewerking van
de scholen een voorwaarde.
- Stimulering, financiering en realisatie is niet
per definitie (alleen) een taak voor de gemeente.
- Er zijn kanalen om gelden te verwerven voor
de ontwikkeling van bepaalde onderwijskundige programma's, dus ook voor de ontwikkeling van een methodiek lokale geschiedenis.
Behalve bij de gemeente kan dit bij de provincie en via andere fondsen.
- Voorwaarde is wel de presentatie van een
concreet en haalbaar plan met een draagvlak,
vooral bij scholen. Een aanvraag zal echter de
normale procedures moeten volgen. Een kwalitatief goede aanvraag zal naar mijn mening
op een positieve benadering kunnen rekenen.

Maarten Klop
Onderwijskundig medewerker gemeente Zaanstad.

Boekennieuws
Ruim anderhalfjaar geleden was Zaanstad onderwerp in een aflevering van het televisieprogramma
'Het gezicht van Nederland'. De opzet van de
organiserende (gelijknamige) stichting was tegelijk met de uitzending een boekje uit te brengen.
Het duurde echter tot maart j.1. vóór het Zaanse
boekje klaar was. Een leuk boekje, dat wel. Zaanstad
gebruikt het tachtig bladzijden tellende geschrift
als relatiegeschenk, daarnaast is het voor een
tientje bij Bruna in Zaandam te koop. Jan Pieter
Woudt schreef de tekst, voorlichting de wat magere fotobijschriften. Aardig is dat de auteur zich
niet tot Zaanstad beperkt. Hij beschrijft de Zaanstreek.

Deel negen van de Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis gaat over 'Dorpsgeschiedenis:
bewoning en bewoners'. Centraal staat het kadaster, een nog weinig gebruikt, moeilijk toegankelijk, maar rijk archief. De schrijver, provinciaal
historicus van Drente M.A.W. Gerding, vergelijkt het bewoningsonderzoek met een genealogie: in plaats van een familie onderzoek je een
gebouw. Waarom zou dat niet net zoveel bevrediging opleveren, zeker als je onderzoek naar een
compleet buurtschap doet?
Onderzoek naar bijvoorbeeld Bartelsluis, Bus en
Dam, Nauerna en voor de meer ambitieuze onderzoeker, Jisp, is te overzien en representatief
genoeg om algemene conclusies/hypothesen te
trekken/opperen. Dat het Zaanse notarieel archiefeen zeer bruikbare bron is, heeft Aten in zijn
'Wormerveer aan weg en Zaan 1 al laten zien.
Uitgaande van de gegevens van Jan Blokker (zie
Anno l 19) moet voor (delen van) Wormer een
heleboel vrij snel gerealiseerd kunnen worden.
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Het wachten is op de eerste die een dergelijk
onderzoek in de Zaanstreek doet.
Het elfde deel van de Cahiers gaat over 'eliteonderzoek'. Duidelijk blijkt dat de Zaanstreek
(en bijvoorbeeld ook Waterland) wat dit betreft
nog onontgonnen terrein is. Deze vrij jonge tak
van geschiedonderzoek heeft vooral in het laatste
decennium vele vruchten afgeworpen. Ondanks
een overvloed van archivalia (bijvoorbeeld een
vroeg geïndexeerd notarieel archief) en de aanwezigheid van twee universiteiten op reisbare
afstand, is echter nog nooit eliteonderzoek in de
Zaanstreek gedaan. Dit geldt voor onderzoek
naar de commercieel-financiële elite (bijvoorbeeld over de zakelijke relaties die met name bij
doopsgezinden worden verondersteld, c.q. de
partenrederijen), de politiek-bestuurlijke elite
(bijvoorbeeld de veranderingen tussen 1780 en
1820, als die er waren) en de sociaal-culturele
elite (bijvoorbeeld netwerkonderzoek tussen bestuurders van verschillende organisaties). Dat er
veel mogelijk is, blijkt uit het voorwerk dat
Raadschelders voor zijn proefschrift heeft gedaan, maar ook uit een tiental genealogische
werken over families, waarvan verondersteld mag
worden dat zij tot de Zaanse elite behoord hebben. Wie onderzoeken naar de families Vis, Gijsen, Smit, Kaars, Sijpestijn, Rogge en Honig (om
een aantal te noemen) in een breder kader wil
plaatsen, kan niet om het boekje van Duijvendak
en De Jong heen.
Hoe vat je een bijna 500 pagina's tellend proefschrift samen en lever je er ook nog enige kritiek
op, in één alinea Anno? Een poging: 'Tussen

paternalistische zorg en zakelijk management' is
de these van de Vlaamse Chantal Vancoppenolle
over C.J. Honig, directeur sociale zaken van het
Koogse familiebedrijf. Uitvoerig gedocumenteerd
(maar met te veel - 2300 ! - noten) beschrijft zij
hoe Honig de typische familiale bedrijfsstructuur
moest prijsgeven voor een meer economische.
Doordat er tot nog toe weinig wetenschappelijke
kennis was over het sociale handelen in familiebedrijven in de twintigste eeuw, heeft het boek

(zoals een proefschrift betaamt) ook landelijke
betekenis. Iets meer bronnenkritiek was wel op
zijn plaats geweest en de structuur van het werk
(zoals vele theses) voorkomt dat maatregelen die
met elkaar in verband stonden, ook zo gezien

worden. Overigens laat hoofdstuk acht, waarin
het ontslag van Kees Honig en de ondergang van
de gefuseerde onderneming KSH wordt beschre-

De Vogelbeschermingswacht staat al vijftig jaar
op de bres voor De Grutto.
Illustratie uit het gedenkboekje van de jubilerende
vereniging: affiche uit
J 953 voor de tentoonstelling 'Wiek en Sneb' bij
het tienjarig bestaan. Een
ontwerp van Pieter Groot.

ven, zich als een 'soap' a la Dynasty lezen. Mede
doordat Vancoppenolle zich niet alleen tot C.J.

schreven. In het van tientallen foto's voorziene
boekje schetsen negen bijdragen het broedgedrag,
de aantalsontwikkelingen in de Zaanstreek en
Noord-Holland, de biotoop, het voedsel en nog
veel meer van deze voor het Zaanse veenweidegebied zo kenmerkende steltloper. De artikelen

zijn uitvoerig gedocumenteerd en geven een zeer
gedegen indruk.

De volgorde is wat vreemd, maar het tiende deeltje van de Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis, over 'fiscale bronnen', kwam twee
maanden nanummer elf uit. Weer zo'n handzaam
boekje, waarin kort een goede inleiding op dit
moeilijke onderwerp wordt gegeven. Toch ook
een kritiekpunt: het werk van Hart over de Zaanse
Personele Quotisaties (zoals gepubliceerd in De
Zaende) had niet onvermeld mogen blij ven. Daarnaast was een verwijzing naar Rob van der Pols

artikel over de Zaanse belastingen in de Encyclo-

Honig beperkt, is het een waardevol boek. Hier
staat ook nog eens duidelijk waarom KSH ten

pedie van de Zaanstreek op zijn plaats geweest.
Vooral het werk van Hart kan als voorbeeld van

onder ging. Het boek is ook een van de eerste over

de mogelijkheden van een fiscale bron gelden.

de na-oorlogse Zaanse historie. Een welkome
aanvulling in de Zaanse historiografie, dus.

Wat betreft de toepasbaarheid z u l l e n vooral

genealogen die een zogenaamde 'aangeklede

Het 50-jarig bestaan van de Vogelbeschermings-

genealogie' willen samenstellen, iets aan dit boekje
hebben.

wacht 'Zaanstreek' werd onder meer opgeluisterd
met de uitgave van een

Ger Jan Onrust

herinneringsboekje. In
plaats van een uit notu-

len e.d. samengesteld gedenkboek, is voor gesprekken met vijf 'kop-

80 blz. met vele illustraties (gedeeltelijk kleur).

stukken' uit de historie

Uniepers, Stichting het gezicht van Nederland,

van de vereniging gekozen. Lezend in dit meer

gemeente Zaanstad. Oplage: 2000. Uitsluitend
bij Bruna te Zaandam verkrijgbaar, ƒ 10.

journalistieke produkt
wordt duidelijk dat de

- M.A.W. Gerding, Dorpsgeschiedenis: bewo-

Vogelbeschermingswacht zich van een 'voor-

kom-eierraap-club' ontwikkelde naar een vereniging die zich met name
met de biotoop en met
planologische zaken bezighoudt. Opmerkelijk is
dat in het boekje niets
wordt gezegd over de toch
wat curieuze oprichtingsdatum (17 april 1943)en
over wat de invloed van

de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld de Arbeitseinsatz en de Hon-

gerwinter) op het functioneren in de eerste jaren is geweest. Ook als
dat geen rol heeft gespeeld, wil je dat als lezer
weten.
Alles wat u altijd al over het gedrag van de grutto

wilde weten en nog meer. Zo zou de inhoud van
het eveneens bij het vijftigjarig van bestaan van
De Vogelbeschermingswacht uitgegeven speciale
nummer van De Graspieper kunnen worden om-
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- J.P.Woudt, Het gezicht van Nederland Zaanstad.

ning en bewoners. Deel 9 in de reeks Cahiers
voor lokale en regionale geschiedenis. 63 blz.
Walburg pers, Zutphen 1992. Prijs: ƒ 15.
- M.G.J.Duijvendak,J.J.deJong,Eliteonderzoek:
rijkdom, macht en status in het verleden. Deel
1 1 in de reeks Cahiers voor lokale en regionale
geschiedenis. 62 blz. Walburg pers, Zutphen

1993. Prijs: ƒ 15.
- C. Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg
en zakelijk management. C.J. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemer-

gedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957).
484 blz. NEHA-Series III, Amsterdam 1993.
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- J. Eap, M. Roos, Herinneringen aan 50 jaar
Vogelbeschermingswacht 'Zaanstreek' 19431993. 40 blz. Zaanstad (Westzaan) 1993.
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orgaan van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, redactie-adres: La
Reinelaan 50, 1 6 1 1 ZE Bovenkarspel.

- N.J.P.M. Bos, R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: structuuren onderzoeksmogelijkheden. Deel
10 in de reeks Cahiers voor lokale en regionale
geschiedenis. 63 blz. Walburg pers, Zutphen
1993. Prijs: ƒ 15.

Kroniek
Restauratie aan Bloemgracht
Als reactie op de bijdrage van Sjors van Leeuwen in De
Woosnap van april 1993 met de oproep 'ons te weer te
stellen tegen verdere teruggang van onze streek', bereikte ons de volgende bijdrage.
Aan de Bloemgracht 69 staat een achttiende-eeuws houten woonhuisje. Het pandje was aan vernieuwing en
funderingsherstel toe. In overleg met de architect en de
aannemer werd besloten het in de loop van de tijd nogal
veranderde huisje zoveel mogelijk weer in de oude staat
terug te brengen. De foto toont het (verminkte) pandje bij
het begin van de restauratie, de tekening van architecten
Kinsma en Van Leeuwen laat zien hoe het er over twee
jaar aan de Bloemgracht uit zal zien.

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld u i t de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek en De Zaanse Gezinsbode.

6 februari
Een grote groep vrijwilligers meldde zich
om de trap van het Regt Huys te Westzaan
te poetsen. De weken daaraan voorafgaand
waren trap en leuning ontdaan van vuil en
oude lak- en waslagen. Met het opknappen
van de trap nadert de restauratie van het
monumentale pand in de Kerkbuurt z'n
voltooiing.
8 februari
Het nieuwe bestuur van Stichting de Zaanse
Schans trad officieel aan. De laatste vacature werd vervuld door J. Bakker, directeur van het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam.
10 februari
De afdeling rechtspraak van de Raad van
State stelde de beslissing uit in het hoger
beroep van de Stichting Zaans Schoon
tegen 'de vleugels' onder het Coentunnelviaduct te Koog. Het rechtscollege wil
eerst nader worden geïnformeerd over de
samenstelling en de taken van de adviesc o m m i s s i e voor beeldende k u n s t in
Zaanstad. De procedures tegen het kunstwerk van Lucien den Arend begonnen in
1988, nadat de vleugels al onder het viaduct waren geplaatst.
19 februari
Tussen de Wandelweg en het Wilhelminapark te Wormerveer werd een gietijzeren hek, inclusief poort, geplaatst. De
restauratie van het park is daarmee vrijwel
voltooid. Aan de opknapbeurt van het park
is in totaal 350.000 gulden besteed.
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20 februari
De in november 1992 begonnen grote opknapbeurt van oliemolen De Zoeker aan
de Kalverringdijk bij de Zaanse Schans
werd voltooid. De oorspronkelijk uit
Zaandijk afkomstige molen kreeg onder
meer een nieuwe rietbedekking van in
totaal 320 vierkante meter oppervlakte en
dertig centimeter dikte. Het nieuwe rietdek kan naar schatting vijftig tot zestig
jaar mee.
25 februari
B. en W. van Zaanstad maakten het voornemen bekend een commissie te benoemen om de vijfduizend kunstwerken die
de gemeente bezit, op hun waarde beoordelen. De werken - grotendeels ooit verworven in het kader van de BKR - die het
oordeel van de commissie doorstaan, komen beschikbaar voor musea of de kunstuitleen; de afgekeurde kunstwerken gaan
terug naar de makers.
27 februari
De Westzanerpolder wordt het nieuwe grote
industrieterrein van Zaanstad. Dat verklaarde wethouder P. Oudega van Economische Zaken. Het gebied gaat waarschijnlijk in fases aangekocht en ontwikkeld
worden. De Provincialeweg ZaandamBuitenhuizen komt dwars door de polder
te lopen, die nu nog in z'n geheel als landbouwgebied in gebruik is.
27 februari
De verbouwing van het voormalige fabriekspand De Adelaar te Wormerveer tot kantoor voor eigenaar Loders Croklaan laat
zeker nog een jaar op zich wachten. Loders
Croklaan, producent van oliën en vetten
voor de voedingsmiddelenindustrie, investeert dit jaar dertig miljoen gulden in
installaties. Het geld is daarmee op.

27 februari
Er werd een begin gemaakt met de restauratie van het 125-jarige orgel van de Grote
Kerk van Westzaan. Het monumentale
muziekinstrument werd gedemonteerd en
vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer G. Klop te Garderen.
5 maart
Vereniging De Zaansche Molen krijgt van
de gemeente Zaanstad alsnog 40.000 gulden subsidie voor restauraties. Aanvankelijk was de vereniging uit Zaanstads
meerjarenplan geschrapt; volgens voorzitter J. Meurs was de consequentie daarvan dat tot het jaar 2008 geen restauraties
mogelijk zouden zijn.
5 maart
De provincie is bereid financieel bij te
dragen aan de verplaatsing van een monumentaal woonhuis aan het Noordeinde te
Wormerveer. Die toezegging werd gedaan tijdens een bijeenkomst van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Deze kwam bijeen naar aanleiding van
een beroep van constructiebedrijf Genius
Klinkenberg tegen het voornemen van
Gedeputeerde Staten het pand op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. Het
pand belemmert uitbreidingsplannen van
het bedrijf.

10 maart
De Stichting Vrienden van de Oud-Katholieke Kerk te Krommenie gaat proberen
bij ondernemers in het dorp twee ton los te
krijgen voor de voltooiing van de restauratie van de kerk.

13 maart
Het nieuwe theater te Zaandam komt er
beslist. Die mening verkondigde Speeldoos-directeur P. de Koning als reactie op

de huiverige houding van de raadsfractie
van de grootste coalitiepartij PvdA over
de theaterplannen. De sociaal-democraten kwamen tot hun aarzelingen door het
grote aantal onzekerheden in de meerjarenbegroting van Zaanstad.
16 maart
De vroegere panden van olie- en snackfabriek Duyvis te Koog aan de Zaan werden met de grond gelijk gemaakt. Duyvis
verkocht de panden na de verhuizing naar
de nieuwe fabriek aan de overkant van de
Zaan, aan de D. van Sonoy weg. Het grootste deel van het oude complex werd aangekocht door Zetmeelbedrijven De Bijenkorf (ZBB) die opdracht gaven tot de
sloop.
16 maart
De commissie Welzijn van gemeente
Zaanstad reageerde in meerderheid positief op de gedachte aan een centraal Zaans
Museum op of nabij de Zaanse Schans.
Enige verhulde kritiek lieten de leden horen op Vereniging De Zaansche Molen,
die zich terughoudend opstelt bij de plannen tot nadere samenwerking op museaal
gebied. Wethouder Brinkman noemde de
opstelling van de vereniging 'te defensief'.

18 maart
De Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige
Verzameling Jacob Honig Jansz. Jr. kreeg
de Cultuurprijs 1992 van gemeente
Zaanstad. De Wormerveerse dansgroep
Tendenza kreeg de Aanmoedigingsprijs.

19 maart
De vereniging tot Ongeschonden Behoud
van de Watertoren is tegen de bouw van
woningen en kantoren in en om de watertoren aan de Naurnase Vaart te Assendelft. Evenals enkele omwonenden vreest
de vereniging parkeeroverlast en aantasting van het landschap.
20 maart
Het Uurwerkenmuseum in de Zaanse
Schans is aanzienlijk uitgebreid. Zowel
de expositieruimte als de collectie is vergroot. Het tot voor kort bewoonde gedeelte van het museumpand is aan de
tentoonstellingsruimte toegevoegd. De
beheerders van het museum, het echtpaar
Huisman, zijn verhuisd naar een ander
pand in de Schans.

29 maart
Terwijl de restauratie van het Reght Huys
te Westzaan z'n voltooiing nadert, is de
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wensenlijst voor het pand nog uitgebreid.
Bovenaan staat een centrale verwarmingsinstallatie, daarnaast ontbreekt een goede
meubilering van het pand.

30 maart
Het pand Mercurius aan de Veerdijk mag
niet worden gesloopt door eigenaar Douwe
Egberts. De afdeling rechtspraak van de
Raad van State stelde in een schriftelijke
uitspraak dat onvoldoende aannemelijk is
gemaakt dat tot spoedige sloop moet worden overgegaan. Het pand staat op de
provinciale monumentenlijst.

2 april
De Vereniging Natuurmonumenten gaat
haar 650.000 leden vragen om een financiële bijdrage voor het behoud van het
Wormer- en Jisperveld. Het Zaanse natuurgebied wordt bestempeld als 'van internationaal belang' in verband met de
vele aantallen broedparen van veel soorten weidevogels. De actie moet 3,2 miljoen gulden opleveren, van welk geld onder meer een nieuwe beheerboerderij moet
worden gebouwd. Natuurmonumenten wil
het veld 'open' houden: zonder bomen en
beheerd door veehouders.
6 april
Bij de restauratie van het pand Dam 2 te
Zaandam werd een aantal muurschilderingen gevonden. Enkele geschilderde landschappen, met hier en daar groepjes mensen, kwamen te voorschijn toen
wandbetimmering werd weggesloopt. Het
was nog niet duidelijk of de - vooral door
brand gehavende - schilderingen na de
voltooiing van de restauratie in het zicht
blijven.
6 april
Vroeger veel voorkomend, tegenwoordig
een uitzondering: een molen in bruidstooi.
Mosterdmolen De Huisman werd mooi
gezet in verband met het zilveren huwelijk
van molenaar Lida Kind-Bosman.
6 april
De renovatie van het voormalige raadhuis
van Zaandijk is een ton duurder uitgevallen dan was begroot. Verborgen gebreken
aan de fundering vormden de voornaamste oorzaak van de kostenoverschrijding.
Gemeente Zaanstad is om financiële tegemoetkoming gevraagd.
7 april
Gemeente Zaanstad moet haar voor beeldende kunst bestemde gelden vooral uitgeven aan de aankoop en het beheer van
kunstwerken. Stadsverfraaiing moet extra

aandacht krijgen. Deze doelen sluiten aan
bij de wens zoveel mogelijk inwoners van
Zaanstad in contact te brengen met beeldende kunst. Dit staat in de Nota Beeldende Kunst, die het gemeentebestuur presenteerde.

8 april
In de collectie van het Nederlands Filmmuseum te Amsterdam werden twee films
over de Zaanstreek, gemaakt in de beginjaren van de filmkunst, teruggevonden.
De films, 'Molens van de Zaanstreek' en
'De Onwillige Trekhond', zijn voorzover
bekend de oudste films over de Zaanstreek.
In de molenfilm komen De Grootvorst en
De Kat voor; laatsgenoemde werd in 1904
gesloopt.
16 april
Een ruim honderdvijftig jaar oude klok
keerde terug in het voormalige raadhuis te
Zaandam. De klok hing een tijd lang in het
gemeentehuis van Zaanstad, De Bannehof,
maar werd nu terug naar de Burcht gebracht om daar dienst te doen als pauzeklok voor het vestzak-theater in het gerestaureerde pand.

17 april
De kans op restauratie van paltrokmolen
De Held Jozua in de Zaandamse wijk
Westerwatering is wat dichterbij gekomen door de beslissing van B. en W. van
Zaanstad om vier ton voor te financieren.
20 april
Een slagboom en een betaalautomaat moeten
een einde maken aan het gratis parkeren
op het terrein bij de Zaanse Schans. Vanaf
half mei moet voor bussen een tientje
worden betaald; voor personenauto' s is de
parkeerprijs een rijksdaalder lager. De
prijzen worden volgend jaar, als het
bezoekerscentrum klaar is, opgetrokken
naar respectievelijk vijftien gulden en een
tientje.

20 april
Het gemeentearchief van Zaanstad kreeg
het oud-archiefvan de gemeente Oostzaan
overhandigd. De streekfunctie van het archief aan de Koogse Hoogstraat is daarmee vergroot. Zie ook elders in deze Anno.
21 april
Het recreatieschap Waterland subsidieert
dit jaar geen projecten in de Zaanstreek.
Een van de Zaanse aanvragen was voor
restauratie van het gemaal Ceres aan de
Veerdijk te Wormer. De mogelijkheden
van verbouwing tot woning van het pand
worden nu onderzocht; eigenaar water-

schap De Waterlanden stelt als voorwaarde
dat de apparatuur in het gebouwtje (onder

meer de vijzel en de bonkelaar) behouden
blijven.

27 april
Het Amersfoortse Managements Consultants Bureau Twijnstra Gudde kreeg van B
en W van Zaanstad de opdracht een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar een
nieuw, centraal Zaans Historisch Museum.
Met het onderzoek is een bedrag van 50.000
gulden gemoeid.

27 april
B en W van Zaanstad stelden de beslissing
over een bijdrage in het tekort bij de
restauratie van het voormalige raadhuis
van Zaandijk voorlopig uit. Stichting Raadhuis Zaandijk, aan wie de exploitatie van
het pand is overgedragen, komt een ton
tekort. B en W overwegen een overbruggingskrediet te verstrekken.

28 april
Moerasvorming in het Guisveld, het noor-

den van het Westzijderveld en achter de

Reef te Westzaan past in het toekomstbeeld dat B & W hebben van Zaanstad.
'Het college staat niet onwelwillend tegenover de plannen van herinrichting van het
Westzijderveld en het Guisveld', drukte
wethouder Germeraad zich voorzichtig uit.

NB
De data boven de berichten verwijzen
naar de dag van publikatie en dus niet
vanzelfsprekend naar de dag van de
gebeurtenis.

Culturele agenda
Tot 6 oktober
Expositie 'Zaans Zilver' Een gezamenlijk project van het Molenmuseum en de Vereniging
tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek. Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog a/d Zaan (open: di/vr van
10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur, za van 14.0017.00 uur en zo van 13.00-17.00 uur apr t/m
sept. óók maandagmiddag van 13.00-17.00uur).

18 juli en l, 15 en 29 augustus
Wandelingen onder leiding van een deskundige gids door het oude gedeelte van Zaandijk.
Georganiseerd door Gilde Zaanstreek. De start
is om 10.30 uur bij het Sluisje aan het Hazepad
Zaandijk.
l en 29 augustus
Wandelingen onder leiding van een deskundige gids door de Klauwershoek, Dam en Het
Krimp, eindigend met een bezoek aan het Czaar
Peterhuisje. Georganiseerd door Gilde
Zaanstreek. De start is om 12.00 uur bij de
sluizen (Inlichtingen: 075-174758).

l augustus, 5 september
Literaire rondvaart door het Wormer- en
Jisperveld: Culturele Raad Oost-Knollendam
Vertrek 12.00 uur watersportcentrum N i e u w
Weromeri, Poel weg l, Wormer. (kosten ƒ 20;
tel: 02982-6686).

juli
Tentoonstelling 'Diamant': Openbare Bibliotheek Oostzaan Zuideinde 101 (open: ma/vr
van 14.00-17.30. ma en do 18.30-20.30 uur vr.
10.00-12.00 uur).

Tot 20 september
Fietsroute 'Poëzie in het landschap': 26 km
door de Zaanstreek langs panelen met toepasselijke gedichten van Nederlandse dichters.
Route a ƒ 3,50 verkrijgbaar bij deZaanse VVV.
Gedempte Gracht 76 te Zaandam en Bibliotheken, boekhandel Bruna en bij het kostuummuseum in de Zaanse Schans.
Tot 18 juli
Tentoonstelling 'Freek Engel', Zaans landschapschilder. Zaans Historisch Museum, Lagedijk
80 te Zaandijk, (open: di/vr van 10.00-12.00
u u r e n l .00-16.00 uur, zo. 14.00-16.00 uur).

856

24 juli - 5 september
Tentoonstelling 'Hollands Landschap', Zaans
Historisch Museum, Lagedijk 80 te Zaandijk
en in Kunstcentrum Zaanstad Westzijde 39
Zaandam.
Tot l september
Expositie over brakke veenweidegebieden in
Zaanstreek/Waterland, tevens expositie van
weidevogels-prenten van R. Stuurman en J.
Bakker uit de Atlascollectie van Gemeentearchief Zaanstad. Stichting De Poelboerderij,
Veerdijk 106 te Wormer. (open: 9.30 - 16.30
uur).

Tot 31 oktober
Tentoonstelling 'Verhaal van een droogmakerij'
350jaar Starnmeer. Rijpermuseum 'In 't Houten Huis', Jan Boonplein 2 te De Rijp. (Het
museum is geopend: dagelijks, behalve donderdag in de maanden j u l i en augustus, en
daarnaast in de weekenden tot november van
I 1.00 tot 17.00 uur).

10 juli - 29 augustus
Tentoonstelling 'Het land van Waterland' tevens werk van oude schilders. Museum Waterland, Kaasmarkt 16 te Purmerend. (open di/zo
van 12.00-17.00 uur) ( I n het kader van de
Toer-in Noord-Holland toegang gratis).
17 juli- 18 juli
'Atelier-route': Openstellen ateliers van
Wormerlandse kunstenaars voor het publiek.
Georganiseerd door de Culturele Commissie
Wormerland. In de uitgezette route zijn o.a. de
ateliers opgenomen die gevestigd zijn in het
Fabriekspand 'Bassein' (open: 11.00-17.00 uur).
Aan de Veerdijk te Wormer.

24, 30 juli - 7, 26 september en

II oktober
'Excursies in het veenweide-gebied 't Wormeren Jisperveld': Georganiseerd door de Stichting De Poelboerderij, in samenwerking met
Natuurmonumenten. De vaartocht duurt ongeveer 2,5 uur, kosten /' 8 p.p. kinderen t/m 12
jaar ƒ 4,50. ( I n l i c h t i n g e n : 075-219100).

21 augustus
Jaarfeest Zaanse Schans met o.a. oude ambachten, rondvaarten etc. Informatie bij de

VVV Zaanstreek, Gedempte Gracht 76 Zaandam
tel: 075-162221.

28 augustus - 5 september
Expositie 'Foto's en oudheidkundige voorwerpen betr. 350 jaar Starnmeer': georganiseerd
door 'Comité 350 jaar Starnmeer' bij J. Hos,
Middenweg 7 Starnmeer
(toegang gratis, tel 02982-1970).

11 september
Open Monumentendag in de hele streek.
Expositie 'bruggen in Wormerland' georganiseerd door de Oudheidkundige Commissie Jisp
in de N.H. kerk te Jisp.
Routebeschrijving verkrijgbaar.
25 september
Zaanse molendag, groot aantal molens in bedrijf en toegankelijk voor publiek.

12 oktober
Lezing van Drs. A. Bosman over 'Velserbroekpolder, vondst Romeins heiligdom'. Georganiseerd door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Zaanstreek e.o. Werkruimte AWN in oude raadhuis Assendelft, Dorpsstraat 370.
(aanvang: 20.00 uur: toegang gratis).
16 november
Lezing van Drs. P. Bitter, stadsarcheoloog
Alkmaar over 'Archeologisch onderzoek in de
oude stad Alkmaar'. Georganiseerd door de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
afd. Zaanstreek e.o. Werkruimte AWN in oude
raadhuis Assendelft, Dorpsstraat 370. (aanvang
20.00 uur; toegang gratis).

Tot oktober
ledere eerste zondag van de maand: Expositie
'Opgravingen vliegtuigresten Tweede Wereldoorlog': Georganiseerd door de Stichting Aircraft
Recovery Group 1940-1945, in Fort Veldhuis
aan de Communicatieweg Assendelft. Permanente kamer ingericht over 'Wormer en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog',
(open: van 10.00-17.00 uur; toegang f 1,50).
Inlichtingen tel: 02987-4678.
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Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van onze eerste
winkel anno 188? is
nog steeds open.
Maar dan als museum
aan de Zaanse Schans.
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Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam

