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Een oude opname van

Het Weefhuis te Zaandijk met
een piekfijn onderhouden beeldentuin. In de periode
1963-l974 deed het pand
dienst als tentoonstellingsge-

bouw voor beeldende kunst. In
het artikel 'Avonturen met
archieven'gaat P.N. Helsloot
nader in op deze periode uit

het Zaanse culturele leven.
Foto: collectie P.N. Helsloot
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Inhoud
Na het gezamenlijke nummer 'Skepe & Skoite' van Anno en Met Stoom weer een 'gewone' Anno. De
laatste maanden staat de Zaanse Schans nadrukkelijk centraal. De locatie van het nieuwe Zaanse
museum in het historische buurtje zit velen niet lekker. Daarnaast is er de kwestie over de overmaatse klomp die tot even overmaatse reacties heeft geleid. In dit nummer wordt in verschillende artikelen nader ingegaan op de geplande plek van het nieuwe museum. De Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis belegt er zelfs op dinsdag 23 januari een speciale forumbijeenkomst over.

1052 Naast officiële archieven
zijn er archieven die worden bewaard door particuliere organisaties, families
en verzamelaars. Wie op
zoek gaat naar die archieven komt soms verrassende vondsten tegen. P.N.
Helsloot ondernam een
speurtocht naar die nietofficiële archieven in de
Zaanstreek en zette zijn
bevindingen op papier.
1054 Oude panden blijken over
verrassende mogelijkheden te beschikken. Via hergebruik kunnen ze worden
getransformeerd tot geheel
andere doeleinden dan
waarvoor ze aanvankelijk
werden gebouwd. In een
serie worden een aantal
van deze projecten door
architect Wim Wester
nader belicht. In dit eerste
artikel neemt hij de
gedaanteverwisseling van
het Van Raaltecentrum aan
de Frans Halsstraat onder
de loep: van ziekenhuis tot
appartementencomplex.
1057 Hieronymus
Sweerts
(1629-1696) was een
Amsterdamse uitgever die
alle opschriften die hij
tegenkwam op huizen, luifels, wagens, glazen en uithangborden nauwkeurig
noteerde. In 1682 publiceerde hij zijn bevindingen
in een boekje 'Opschriften',
dat in latere jaren werd uitgebreid met drie vervolgdelen. Henk Borst ondekte
in de geschriften van
Sweerts ook enkele teksten

die afkomstig waren uit de
Zaanstreek en gaat in zijn
artikel nader in op de creatieve taaluitingen van de
inwoners van het 17eeeuwse Sardam.
1058 Welgestelde burgers hulden zich vroeger, in de
zeventiende en achttiende
eeuw, met graagte in een
mansjapon, althans binnenshuis, bij niet-officiële
gelegenheden. Toch had
deze negligédracht weinig
van doen met onbeheersbare neigingen tot travestie. Het modebeeld was de
dwingende factor. Juliette
van Seters gaat in haar bijdrage in op de buitenissige
oufit van de heren in vroeger eeuwen.
1063 In de Woosnap neemt Ron
Couwenhoven geen blad
voor de mond over de
schepping van architect
Jan van Hillo op de geplande plek op de Schans.
Volgens de auteur is het
met de komst van het
gebouw definitief gedaan
met de harmonie en de
samenhang tussen bebouwing en landschap op de
Zaanse Schans.
1063 De uitbreiding van Schiphol zal voor de bezitters
van houten woningen in de
Zaanstreek gevolgen hebben. De huizen zullen
moeten worden geïsoleerd
tegen het toenemende
vliegtuiglawaai. De Rijksoverheid heeft hierover
regels opgesteld waarbij

zich echter specifieke problemen kunnen voordoen.
Wim Wester zette de zaken
kort en bondig op een rijtje.
1064 Jisp heeft zijn kaeck terug.
Tijdens een miezerig
regentje onthulde Dick
Kerssens de schandpaal
waar in vroeger dagen de
veroordeelde volgens goed
gebruik 'aan de kaak werd
gesteld'. Jaap van der
Horst was ter plekke en
schreef een stukje over de
onthulling.
1065 Het Boekennieuws is dit
maal langer dan ooit. Een
golf van publikaties die op
de Zaanstreek betrekking
hebben rolde de afgelopen
maanden van de persen.
Ger Jan Onrust spitte ze
allemaal door en beschrijft
ze met kritische blik in zijn
vertrouwde rubriek.
Wegens vertrek naar het
buitenland betekent deze
fors uitgevallen boekenbespreking voorlopig de laatste aflevering van Ger Jan
Onrust. Liefhebbers die de
fakkel van hem willen
overnemen, worden vriendelijk verzocht zich onbeschroomd tot de redactie te
wenden.
Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis (1050), Stichting
de Zaanse Schans meldt (1065)
Kroniek (1071) en de Culturele
agenda (1074).

Nieuws van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur
De afgelopen maanden heeft uw bestuur zich in het
bijzonder bezig gehouden met
- het voorbereiden van een ledenenquête
- het besluit over een gemeenschappelijke
kandidaat voor de Monumentencommissie van
gemeente Zaanstad
- de locatie van het nieuwe Zaanse Museum
- het toekomstig bestuur.
Het is van belang om op deze activiteiten nader
in te gaan.

Ledenenquête
Eens in de zoveel jaar is het nuttig dat het bestuur
zich met de leden uitspreekt of de uitgezette koers
van de vereniging ook voor de toekomst moet blijven gelden of dat aanpassingen gewenst zijn.
Ook op de laatste ledenvergadering kwam dit punt
aan de orde. Ter voorbereiding van de discussie
met u hierover op de volgende ledenvergadering
over het verenigingsbeleid vragen wij even tijd van
u om de bij dit nummer van Anno gevoegde enquête in te vullen. Mogen wij op uw medewerking
rekenen?

Monumentencommissie gemeente
Zaanstad
Stichting Zaans Schoon en onze vereniging hebben
het recht om een gemeenschappelijke kandidaat
te benoemen voor de Monumentencommissie.
Gezamenlijk hebben zij de heer ir. W. Wester,
architect te Zaandam, bereid gevonden om in deze
commissie zitting te nemen. Wim Wester is kandidaat-bestuurslid van onze vereniging en al vele
jaren actief in de Vereniging 'Oud West' te
Zaandam. Deze vereniging strijdt voor een verantwoorde ontwikkeling van het oude West-Zaandam
en is onder meer ook intensief betrokken bij
de inventarisatie van gegevens betreffende Zaandamse paden. De vereniging is uitgever van de
bestaande padenboekjes. De heer Wester stelt zich
open voor suggesties.

Locatie Zaans Museum
De plaats van het Zaans Museum, zo dicht bij de
Zaanse Schans, ligt ook bij uw bestuur niet lekker.
Wij zijn van mening dat de Zaanse Schans, als historische werk- woonbuurt wordt aangetast door de
bouw van een zo dominant gebouw in de directe
omgeving.
Dat het vanuit het gezichtspunt van het museum
een goede plek is (dichtbij honderdduizenden
bezoekers van de Zaanse Schans en met een prima
uitkijk over de natuur en de Zaanoever) behoeft
denken wij geen nadere toelichting. Het 'offer' bij
deze keus is echter de kwaliteitsachteruitgang van
ons aller buurtje. En daar strijden we tegen! Het
bestuur heeft daarom het gemeentebestuur van
Zaanstad, verantwoordelijk voor de locatiekeus,
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verzocht om een andere locatie te kiezen.
En daarom willen wij tevens op 23 januari 1996
een forumbijeenkomst organiseren over de locatie
van het Zaans Museum. Een uitnodiging hiertoe
treft u in dit nummer aan.

Toekomstig bestuur
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan,
meent uw voorzitter. Sinds 1981 hanteert hij de
voorzittershamer binnen uw vereniging en meent
dat een 15-jarige bestuursperiode beslist voldoende
is. Uw bestuur heeft de heer Henk Bouman bereid
gevonden om die bestuurspost over te nemen. Het
aardige is dat Henk de derde voorzitter in successie
wordt in het bestaan van de Vereniging sinds 1961
en dat hij de zoon is van de eerste voorzitter, de
heer Ads. Bouman. Uw huidige voorzitter blijft
voorlopig het gehele jaar 1996 aan als gewoon
bestuurslid.
De heer S. de Jong had tijdens de vorige ledenvergadering al aangekondigd dat hij na zijn langdurig
bestuurslidmaatschap per 1996 wil aftreden.
Helaas meldden recent onze penningmeester Dick
Schoen en ons bestuurslid Seiny Klopper beiden,
dat zij het rustiger aan wilden doen en dat zij tevens
wilden aftreden. Het bestuur betreurt hun vertrek
ten zeerste, maar respecteert hun keus. Het zoeken
naar waardige opvolgers is in volle gang.

Uitnodiging algemene
ledenvergadering
Hiermede nodigen wij u, als lid van onze vereniging, uit voor de algemene ledenvergadering op
maandag 25 maart 1996 in het Raadhuis te
Zaandijk, Lagedijk 106. Aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Notulen vergadering d.d. 7 november 1994

3. Ingekomen stukken
4. Jaaroverzicht

5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie

8. Bestuursverkiezing
Mevrouw S. Klopper-B ru ij n en de heren D.
Schoen en S. de Jong treden af. Ir. W. Wester wordt
als nieuw lid voorgesteld Voor de overige twee
vacatures zal het bestuur nog een voorstel doen. De
heer R. Sman treedt volgens rooster af. Hij stelt
zich herkiesbaar. De heer R. Sman treedt af als

voorzitter. Voorgesteld wordt de heer H.G. Bouman als voorzitter te benoemen.
9. Beleid van de vereniging/ledenenquête
10. Rondvraag
PAUZE

11. Ontwikkelingen langs de Zaan en aan de Dijk.
Inleiding door Mr. F.J. Wytema, voorzitter van
Stichting Zaan en Dijk
12. Sluiting

Uitnodiging forumbijeenkomst
Zaans Museum
Hiermede nodigen wij u, als lid van onze vereniging, uit voor een forumbijeenkomst over het
nieuw te bouwen Zaans Museum, nabij de Zaanse
Schans.
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 23
januari 1996 in het Raadhuis te Zaandijk, Lagedijk
106. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal vooral gediscussieerd
worden over de bouwplek.
Wij verzoeken u zich voor deelname op te geven
bij ons bestuurslid H.G. Bouman. (tel.0756210357) Hierna krijgt u de documentatie voor
deze avond toegestuurd.

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
Mevrouw P.A.A. van Vliet-Mak, Alkmaar
De heer Klaas Ney, Driehuizen
Mevrouw A. Hannaart, Koog aan de Zaan
Mevrouw Regina Mak, Wormer
De heer A. v. Heyningen, Zaandam
De heer H. Veenstra, Zaandam
De heer K. Bakker, Zwaag

de volgende delen wordt gewerkt. Het zijn goed
geschreven en mooi uitgegeven boeken met een
spannend verhaal dat de historie op levendige
wijze weergeeft. Een ideale wijze om jeugdigen
met de geschiedenis in contact te brengen. Zowel
literair als historisch is het onder de aandacht brengen van deel l 'Gebakken rat rnet beukeblad' door
Bies van Ede, deel 2 'Jaya en het orakel' door Hans
Plomp en deel 3 'Losprijs' door Ries Moonen, dat
volledig waard.

Stichting De Zaanse Schans over
het Zaans Museum
Over het nieuwe Zaans Museum wordt op dit
moment veel gesproken. Uit de berichtgeving in de
krant blijkt onder andere dat men zich zorgen
maakt over de plek van het museum. Het ontwerp
van het gebouw wordt in het algemeen positief ontvangen. Inmiddels is door de stichting een notitie
geschreven waarin nader wordt ingegaan op de
problematiek. Wij stellen het op prijs om de hoofdpunten uit de notitie weer te geven.

In 1994 werd het mogelijk om het initiatief voor
een overkoepelend Zaans Museum vorm te geven.
Door het via het Ministerie van Binnenlandse
Zaken beschikbaar komen van een belangrijke subsidie kon de ontwikkeling van de door de Stichting
Steun Musea Zaanstreek al jarenlang gekoesterde
plannen in een stroomversnelling komen. Door de
Gemeente Zaanstad was eerder al opdracht gegeven aan bureau Twijnstra Gudde voor een haalbaarheidsonderzoek van het museum.
Twijnstra Gudde adviseerde - na een grondige
inventarisatie van de locatiemogelijkheden binnen
de gemeentegrenzen - om het museum in de directe nabijheid van de Zaanse Schans te bouwen.

De argumenten die leidden tot de beslissing om het
museum hier te bouwen luiden:
Binnengekomen berichten
- aansluiten bij de Zaanse Schans betekent: profiteren van de bezoekersstroom. Om het museum
Lesmateriaal over Peter de Grote
gezond te kunnen exploiteren dienen er volEr zal een lesbrief verschijnen over Peter de Grote.
doende bezoekers binnen te komen. Als 10%
Deze lesbrief is bedoeld voor het basis- en voortvan de bezoekers van de Zaanse Schans ook het
gezet onderwijs. E.e.a. vindt plaats onder ausmuseum aandoen, betekent dit een aantal van
piciën van het Ministerie van Onderwijs en
tussen de 60.000 en 100.000 per jaar.
Wetenschappen. Nadere inlichtingen bij: directeur
Een dergelijke bezoekersstroom maakt de
dr. Th.J. Siskens (tel. Bureau Cross: 0700exploitatie mogelijk.
3463770) en account manager drs. M.L.M. Pieters
- aansluiten bij de Zaanse Schans betekent: het
(tel. Educaplan BV: 053801080)
museum profiteert van de al aanwezige verkeersontsluiting en parkeergelegenheid.
Kunst en Cultuur Noord-HollandV
- aansluiten bij de Zaanse Schans betekent: een
Jeugdboekenserie
wisselwerking tussen een historisch gebied en
Enkele jaren geleden nam Kunst en Cultuur
een verdiepend museum. Het museum kan beteNoord-Holland het initiatief om - met steun van de
kenis hebben als slecht-weer-accommodatie.
Provincie Noord-Holland - een serie jeugdboeken
te laten schrijven met als context een gebeurtenis of
De gemeente besloot het advies van Twijnstra
, voorval in het verleden, ergens in Noord-Holland.
Gudde op te volgen. Vervolgens zijn er vier alterOnder de titel van de serie 'Spannende Tijden' zijn
natieven onderzocht:
inmiddels bij Uitgeverij Leopold drie boeken ver1. een plek op de Zaanse Schans
schenen. Het derde verscheen eind november dit
2. een plek direct naast Restaurant De Kraai, langs
jaar, het vierde deel verschijnt in mei 1996 en aan
de Leeghwaterweg
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3. een plek op de noordoostelijke hoek van het
grote parkeerterrein
4. een plek tussen het grote parkeerterrein en het
Michaëlcollege in.
Er is gekozen voor de derde locatie mede op grond
van enkele praktische overwegingen. Op deze plek
ligt het museum zo'n honderd meter oostelijk van
de grens van de Zaanse Schans. Het gebouw is op
deze plek geen extra afsluiting van de openheid
van het landschap.
Het complex gevormd door restaurant De Kraai, de
Bezem, de klompenmakerij, pakhuis de Lelie en
het bezoekerscentrum, vormt als gesloten geheel
op zich een begrenzing tussen de Zaanse Schans en
het andere gebied (het parkeerterrein). Vanaf de
kant van de Zaanse Schans is er vanaf de Zaan een
oplopende lijn van bebouwing: kleinschalig aan
de kant van de Kalverringdijk en langs het Zeilenmakerspad, groter bij het Schipperplein door de
aanwezigheid van verschillende pakhuizen, dan het
bezoekerscentrum, het Zaans Museum (op enige
afstand) en het Michaëlcollege, dat weer groter is
dan het museum.

Definitief ontwerp grote parkeerplaats
In verband met de komst van het Zaans Museum
wordt de toekomstige situatie van het grote parkeerterrein anders. Het museum komt voor een
deel op de parkeerplaats te staan. Dit betekent dat
het terrein anders wordt ingedeeld. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt door de gemeente. Het
definitieve ontwerp wordt binnenkort in het
Ondernemersoverleg aan de orde gesteld.

Verandering uitgang bezoekerscentrum
De situatie bij de uitgang van het bezoekerscentrum, grenzend aan het Schipperplein wordt
momenteel aangepast. Door middel van het verbreden van de bestrating en het veranderen van de
trap wordt getracht om de gebruikersvriendelijkheid voor mensen in een rolstoel en voor grote
groepen te verbeteren.
Stichting De Zaanse Schans, oktober 1995

Avonturen met archieven
Onze kennis van het verleden is niet mogelijk
zonder archieven. De geschiedenis is gebouwd
op papier, zou men kunnen zeggen. Gelukkig
hebben onze voorouders en de overheden en
bestuurders van vroegere tijden veel opgetekend en weten wij daardoor hoe de Zaanstreek
gemaakt is zoals hij is.
Dat geldt ook voor Zaanse huizen en gebouwen.
Het zegt ons onvoldoende ze alleen van buiten
en van binnen te bekijken. Wij willen meer
weten over hun ontstaan, hun datering en
bouwstijl, hun bewoners. Het huis is maar een
stille getuige; het gaat pas leven als wij lezen
waarom en voor wie het gebouwd is en wat zijn
soms eeuwenlange lotgevallen waren.
In de prachtige uitgave van onze vereniging
'Gebouwd in de Zaanstreek' is niet voor niets een
hoofdstuk gewijd aan 'Archiefstukken met betrekking tot het bouwen'. Ingegaan wordt op de bronnen voor de kennis van het Zaanse Huis: plattegronden, bouwbestekken, resultaten van aanbestedingen, bouwtekeningen en bouwrekeningen
(sinds de 17e eeuw). Een belangrijke bron van
informatie zijn de akten die de notarissen opmaakten bij de koop van woningen en gebouwen. Al die
gegevens zijn terug te vinden in de openbare
archiefbewaarplaatsen.
Wanneer deze papieren nog niet in de officiële
archieven zijn opgenomen, worden zij vaak goed
bewaard door particuliere organisaties, door families en verzamelaars. Het kost dan enige moeite om
ze te vinden. Aangezien ik mij de laatste jaren om
een of andere speciale reden die moeite moest
getroosten, is het wel eens aardig om van die speurtocht naar niet-officiële archieven in de Zaanstreek
verslag te doen.
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Sociëteit TAV
Het kan natuurlijk ook dat het speuren op niets uitloopt. Een archief blijkt onvindbaar te zijn; het kan
zelfs helemaal niet bestaan (al weet je dat nooit
helemaal zeker). Zo had ik graag de gegevens ingezien van de sociëteit Trouw Aan Verbintenissen, die
achter de schermen een rol heeft gespeeld in het
Zaandam van de 19e en begin 20e eeuw. Slechts
over de eerste jaren 1818-1850 zag ik schriftelijke
gegevens over de interne gang van zaken. De sociëteit was eerst gevestigd in het bestaande gebouw
Dam 2 (oorspronkelijk gebouwd voor de Loge
Anna Paulowna van de Orde der Vrijmetselaren, nu
café Le Barrage). Later verhuisde de Zaandamse
heren-sociëteit naar de Hogendijk tot circa 1900 en
weer later naar de Nicolaasstraat te Zaandam, altijd
en niet toevallig op het mooiste punt aan de
Voorzaan. Het laatste, fraaie pand is zeer onlangs
afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe
theater aan de Zaan. De eerbiedwaardige geschiedenis van de sociëteit, opgeheven vóór 1940, zal
zich bij gebreke van een archief moeilijk meer laten
reconstrueren. Naar ik heb vernomen zullen de
omlijsting van de ingang van het gesloopte gebouw
aan de Nicolaasstraat en de gevelsteen 'TAV' worden opgenomen in de buitenmuur van het theater
en daarmee zullen wij het als herinnering voorlopig
moeten doen.

Stichting Het Weefhuis
Een archief dat wél bestaat is dat van de stichting
Het Weefhuis te Zaandijk. Met toestemming van de
eigenaar, Kunstcentrum Zaanstad, kon ik deze verzameling inventariseren en tot een afgerond archief
maken. Het gaat om het gebruik van dit bekende
gebouw naast de beeldentuin te Zaandijk als tentoonstellingsgebouw voor beeldende kunst, en wel

in de rumoerige periode uit het Zaanse culturele
leven (1963-1974) waarin kunstenaars als wijlen
Jaap Stellaart aan de bel trokken. Dit stichtingsarchief bevat interessant materiaal van een tijd toen
kunstbeleid hier nog nauwelijks bekend was en een
aantal kunstenaars en kunstminnaars een pioniersrol vervulden. In 1974 verhuisde de stichting naar
de voormalige synagoge op de Gedempte Gracht te
Zaandam en werd de naam 'Zienagoog' aangenomen. Een volgende verhuizing bracht haar naar de
'Italiaanse villa' van de familie Corver van
Wessem op de Westzijde onder de naam
Kunstcentrum Zaanstad. Men heeft altijd een fijne
neus gehad voor historische panden. Het archief,
dat alleen de Zaandijkse periode beslaat, is thans
overgedragen aan het Gemeentearchief van
Zaanstad op het bekende adres Hoogstraat 34 te
Koog aan de Zaan.

Dorpsbibliotheek
Het is een klassiek verhaal dat oude stukken nog
ergens op een zolder liggen, bedolven onder het
stof, bedreigd door vergetelheid. Bij het overlijden
van de bewoner of bij een grote schoonmaak verdwijnen ze soms achteloos in de vuilnisbak. Een
geval met goede afloop maakte ik mee in
Westzaan. Op zoek zijnde naar de papieren van de
Vereniging Het Plaatselijk Nut te Westzaan, die
bestaan heeft van 1906 tot 1963, en die als
Nutsdepartement voortgezet is tot circa 1990,
kwam ik in contact met een bereidwillige oudsecretaris. Hij wist op de befaamde zolder de stukken van die vereniging te voorschijn te halen. Weer
kon een overzichtelijke verzameling, voorzien van
een inventarislijst, samengesteld worden. Ook dit
bescheiden archief werd afgestaan aan het
Gemeentearchief.
In dit verband deed zich een merkwaardig geval
voor, toen bleek dat de aloude Nutsbibliotheek in
Westzaan weliswaar omstreeks 1980 het uitlenen
had gestaakt, maar dat de boekerij op het voormalige adres nog aanwezig moest zijn. Het was een
ongeloofwaardige gedachte dat die compJete bibliotheek dus al tien jaar onopgemerkt als een
Egyptische grafkelder voortbestond! De bewuste
plek moest een kamer zijn in de Nutspaarbank,
omgezet in de VSB-bank, aan de Kerkbuurt in
Westzaan. Na enige aandrang kreeg ik toestemming een blik te werpen in die afgesloten ruimte. Ik
voelde mij een beetje als Howard Carter toen hij de
deur opende van het koningsgraf van Toet-AnchAmon. Ik trof geen schatten aan van dien aard doch
wel een volledige dorpsbibliotheek-oude-stijl, met
haar bruin-gekafte boeken op planken van de
grond tot aan het plafond. Op de tafel stond nog de
bak met het uitleensysteem en schrijfgerei, alsof
het gisteren in gebruik was geweest. Mocht u
nieuwsgierig worden dan hoeft u niet meer te gaan
kijken. Misschien heb ik de geesten wakker
geschud, want kort na mijn bezoek werd het boekbezit opgeruimd. En nu is zelfs deze vestiging van
de spaarbank in Westzaan na ongeveer 150 jaar
opgeheven. Het was niet voor het eerst dat een
teruggevonden archief een spoor oplevert naar
zaken, meubels of schilderijen die elders nog een
onbewaakt bestaan leiden, maar werd ooit een hele
bibliotheek met een paar duizend boeken opgespoord?!

Departement Zaandam van 't Nut

Een zeldzame opname van het voormalig Nutsgebouw in de Noorderkerkstraat
te Zaandam. Voordien was het pand het woonhuis van E. van de Stadt Cz.
Het jaartal J871 duidt op de ingebruikneming (het Nutsdepartement was van
1789). De drie zichtbare huizen zijn nog een eeuw blijven staan. Twintig jaar
geleden maakten zij plaats voor bioscoop 't Saentje.
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Een ander plaatselijk archief, zorgvuldig maar
ongeordend bewaard, met een ouderdom van tweehonderd jaar, was dat van het departement
Zaandam van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. Deze afdeling met een grootse geschiedenis heeft in Zaandam steeds beschikt over een
eigen gebouw voor zijn vele sociaal-culturele activiteiten én voor zijn aanzwellend archief.
Die gebouwen stonden achtereenvolgens op de
Dam (krachtens een gebruiksovereenkomst met
herberg Het Wapen van Amsterdam van 1828 tot
1871 deze naam staat nog in de gevel), in de

Noorderkerkstraat van 1871 tot 1903 (gesloopt in

1973) en tenslotte aan de Czaar Peterstraat. In dit
laatste, nog bestaande gebouw waren de stoffige

jaar 1850. Jammer genoeg schijnt dit gebouw,
dat dus bleef bestaan, geen afbeelding te zijn.
Dit (derde) weeshuis stond aan het Molenpad en is

bundels papieren tot voor kort opgeslagen. Het verzoek om de geschiedenis van deze vereniging te
beschrijven hield tevens de opdracht in eindelijk de
omvangrijke collectie te ordenen en te beschrijven.
Het resultaat (300 delen) kunt u vrijelijk inzien in

in 1876 gesloopt. Na 1850 kwam men meestal bijeen in herberg De Bonte Os te Jisp. Enkele keren
vermelden de notulen als vergaderplaats Het

het Gemeentearchief, of wat eenvoudiger is, nalezen in 'Emancipatie in de Zaanstreek. Twee eeuwen Zaanse Nutsdepartementen' (sterk afgeprijsd
nog verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in

van de notulenboeken. Ik kan echter niet nalaten

Zaandam).

Nutsdepartement Wormer en Jisp
Dit boek had nog kort geleden tot gevolg dat de
heer B. Dekker uit Jisp mij attendeerde op de ontbrekende lijvige notulenboeken van het
Nutsdepartement Wormer en Jisp over de jaren
1797-1878. Gelukkig dat deze opgedoken zijn en

in veilige handen. Voor de historie van de tweelingdorpen bevat het aanvullende gegevens. Al
lezende in de nauwkeurig bijgehouden verslagen
van de leden- en bestuursvergaderingen krijgt men
een kijkje in de kring van een aantal bewogen

inwoners uit die jaren. Tachtig jaren lang volgt de
lezer op de voet de zorg van deze progressieve
mannen voor de volksontwikkeling. De vergaderingen werden meestal gehouden in het Weeshuis
te Jisp. hoewel bekend is dat dit weeshuis als
zodanig in 1825 gesloten werd, gingen de bijeenkomsten in het 'Weeshuis' gewoon verder tot het

Moriaanshoofd te wormer.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de inhoud
om te citeren uit het rondschrijven uit 1797 aan de
Waarde Medeburgers in Wormer en Jisp met het
voorstel de handen in elkaar te slaan en een plaatselijke afdeling op te richten voor algemeen welzijn. In de nu teruggevonden tekst (hieronder
enigszins gemoderniseerd) klinken gedachten door

uit een verzonken tijd, maar in woorden die naar
inhoud gemeten aan actualiteit niets hebben ingeboet:
'Voorzeker geen bezigheid is edeler en aangenamer voor de zedelijke mens als een volk en een
natie te verlichten en te verbeteren. Vooral is dit de
plicht van elke burger in een gemenebest waar op
de vrijheid en onafhankelijkheid nog prijs gesteld
wordt, daar zonder verlichting en verbetering geen
waarborg voor dit edele geschenk der natuur te
vinden is. Wordt de zucht tot vrijheid niet door een
verlichte denk- en handelwijze bestuurd, dan wordt
hij licht een bron van verwarring en ontaardt hij in
losbandigheid'.
P.N. Helsloot

Hergebruik van panden

Ontwerp van de parkgevel
van het appartementencomplex in het
Van Raaltecentrum
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Ook in de Zaanstreek komt het vaak voor dat
panden leeg staan omdat ze niet meer voldoen
aan de eisen van deze tijd. Sloop is niet altijd
nodig. Als de bouwkundige staat van het pand
nog goed is, komt hergebruik in aanmerking.
Dit geeft soms verrassende resultaten: pakhuizen worden omgebouwd tot ateliers of wonin-

gen, een voormalig gemeentehuis wordt theater.
Ook het Sportfondsenbad staat een gedaanteverwisseling te wachten. Waar jarenlang is
gezwommen wonen straks mensen. In dit eerste
artikel over hergebruik van panden wordt het
Van Raaltecentrum onder de loep genomen
onder de titel: van ziekenhuis tot appartementencomplex.

OORSPRONKELIJKE SITUATIE

De transformatie van ziekenzaal tot appartement. Links de oorspronkelijke situatie, rechts de nieuwe bestemming

De bakstenen gevels zijn 43 centimeter dikke
spouwmuren, die de betonnen kanaalplaatvloeren
dragen. Ook de binnenmuren zijn voor een deel
dragend uitgevoerd.

Kenmerkend voor het gebouw zijn behalve de
dikke muren, de hoge plafonds en de zware, veelal
hoge kozijnen.
Rondom het gebouw ligt een royale tuin met vaak
mooie grote bomen.

Ontwerp
Het ontwerp bestaat uit 48 woningen, waarvan de
meeste 2-, 3- of 4-kamerwoningen. De kleinste
woning is 63 m2 groot. De grootste 300 m2 . Op het
bestaande dak zijn 6 penthouses ontworpen, die de
financiële haalbaarheid van het plan mede mogelijk maken en tevens naar mijn mening het aanzicht
van het gebouw interessanter maken. De nieuwe
woningen moeten natuurlijk voldoen aan de huidige eisen, zoals deze zijn geformuleerd in het

Bouwbesluit. Dit betekent onder andere de toevoeging van trappenhuizen, noodtrappenhuizen, bergingen, balkons, serres, terassen e.d.
Uitgangspunt is zo voorzichtig mogelijk om te
gaan met de bestaande architektuur. Alles wat
wordt toegevoegd, moet zich hieraan aanpassen.

Het aardige van het plan is dat er volstrekt unieke
Plattegrond van een
penthouse-hoekwoning.

woningen zijn ontstaan. Bijna alle woningen zijn

Voorgeschiedenis

verschillend. Met de toekomstige bewoners is
overleg geweest over de indeling van de woningen

Het Van Raaltecentrum aan de Frans Halsstraat in
Zaandam wordt op dit moment verbouwd tot een
complex van 48 woningen. Het oorspronkelijke
Gemeenteziekenhuis, dat in 1931 werd geopend en

en zijn eventuele specifieke bewonerswensen verwerkt.

in 1970 een nieuwe functie kreeg in de sociale

Deze tuin wordt voor een deel opnieuw ingericht

gezondheidszorg, begint naar verwachting in 1996

met handhaving van de belangrijke bomen.
Het complex zal na de oplevering worden beheerd

aan zijn derde leven.

Toen de gebruikers, waaronder de GGD, GAK
en GMD, besloten het pand te verlaten werd het
plan opgevat het gebouw te slopen en op het
terrein duurdere woningen te bouwen. Een groep

inwoners van Zaanstad besloot te onderzoeken
of handhaving en hergebruik van het gebouw
mogelijk was.
Het zou immers zonde zijn een dergelijk gebouw

met de fraaie tuin, zonder een gedegen onderzoek
naar hergebruik, aan de slopers over te laten.
De architecten Wim Wester en Paul Carree maakten een verbouwingsplan en toonden aan dat verbouwing tot appartementencomplex zeer goed
mogelijk was.
Het idee werd door de gemeente overgenomen.

Karakteristiek
Het gebouw is in 1928 ontworpen door de architect
Jan Schipper. Het langgerekte hoofdgebouw

bestaat uit drie lagen en is zo'n 100 meter lang.
Loodrecht hierop zijn een zestal vleugels in 2 lagen
gezet.

Twee hoofdtrappenhuizen, honderden meters gang
en veel kamers van verschillende grootte, vormen
samen het gebouw.
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Alle woningen zijn gericht op de omliggende tuin.

door een vereniging van eigenaren.De bewoners

betalen hiervoor maandelijks servicekosten.
Zo zal straks het gebouw er weer als nieuw bij
staan en hopelijk beantwoorden aan de verwachtingen die de initiatiefnemers ervan hebben: prettig
wonen in een bijzonder huis in een rustige, groene
omgeving.

Wim Wester

Tekstjes in het openbaar in de 17e-eeuwse Zaanstreek
Huizen, bedrijfspanden en winkels droegen in
de 17e eeuw nu en dan rijmpjes en andere teksten over de eigenaar, bewoner of middenstander. Een in 1682 verschenen boekje geeft een
hele serie, waaronder enkele uit de Zaanstreek.
De nadere herkomst is echter moeilijk vast te
stellen, daardoor blijven de tekstjes vaak ook
duister.

ook overheden die dat in sommige gevallen eisten. ' Verder kon iemand met zo'n tekst zijn politieke gezindheid en algemene spitsvondigheid laten
blijken.
Natuurlijk zijn deze typerende details van Zaanse
panden uit de 17e eeuw meestal verloren gegaan.
Jammer, want het beetje dat bewaard is biedt een
blik op het praten en denken van toen, van de mensen te midden van die houten huizen. De trots
waarmee de ondernemer zich met zijn gezin op een
ruit liet afbeelden, de ontstelde of vergenoegde
roddels die men over dorpsgenoten uitwisselde, en
soms op een muur of een ander schot neerschreef:
van die couleur locale is vrijwel alles verdwenen.
Reden te meer om gespitst te zijn op elk snippertje
mogelijke informatie.

Sweerts en zijn Opschriften

De titelpagina van
Sweerts' Opschriften
(editie 1719).
Uithangbord, luifel,
wagenschot, en op de
voorgrond iemand die
door bril en bezigheden
Sweerts zelf zou kunnen
voorstellen: de samensteller.
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Het is goed lezen 'met een boekje in een hoekje',
maar ook op straat komen sommige woordgrage
kijkers ogen te kort. Er zijn namen te lezen, reclame-slogans, toelichtingen, briefjes op een deur.
Zulke teksten in het openbaar waren ook in de 17e
eeuw te vinden. Ze werden na rijp beraad aangebracht bij een afbeelding op uithangbord, naambord of ruit, of in een opwelling met krijt op een
muur gezet of met een diamant in vensterglas
gegrift.
Redenen om teksten aan te brengen verschilden
niet zo veel met die van nu: ze boden reclame voor
een ondernemer, herkenbaarheid van een pand,
uiting van allerlei gevoelens. Woningen, molens en
andere bedrijfspanden werden identificeerbaar
door een bord met afbeelding en tekst. Er waren

Uit de open lucht bijeengebracht werden zulke
snippertjes al in de 17e eeuw gepubliceerd in een
boekje in octavo-formaat, de Opschriften van
1682, met drie vervolgdelen uit latere jaren. Het
bevat ook tekstjes afkomstig van (ongeïdentificeerde) Zaanse panden. De Amsterdamse uitgever
Hieronymus Sweerts (1629-1696) stelde het
samen2 en publiceerde het onder de naam Jeroen
Jeroensz3.
Het materiaal in het boekje is zeer divers: levend in
1996 zou Sweerts anonieme grappige toevoegingen in viltstift opnemen die hij ergens op een reclameposter zag, maar ook een kwinkslag van Joop
den Uyl als premier; hij zou net zo makkelijk een
rijmpje vanaf een WC-deur noteren als de humoristisch bedoelde kranteadvertentie van een wethouder annex middenstander.
De Opschriften waren voluit getiteld Koddige en
ernstige opschriften op Luyffens, Wagens, Glazen,
Uithangborden, en andere taferelen. In reactie op
de uitgave van 1682 bleken er voldoende nieuwe
voorbeelden te worden aangedragen om in het volgende jaar een tweede deel samen te stellen, en zo
ging het verder: het werd een boek in vier delen,
dat naderhand ettelijke malen in zijn geheel herdrukt is. In de Opschriften staan voorbeelden uit
de hele Republiek, van teksten die waren aangetroffen op, zoals de inleiding het opsomt:
'Luiffels, Huizen, Glazen, Wagens, Graffsteden,
Uithangborden en andere tafereelen geschildert of
geschreven'. Sweerts had ze zelf gezien, of kreeg
vermeldingen van anderen, zo blijkt uit de voorwoorden bij volgende delen. De gegraveerde titelpagina is veelzeggend. Die laat een schrijvende
man zien, getooid met hoed en bril, die van
omstanders papieren met regels tekst krijgt aangereikt. Op de grond liggen nog andere losse notities,
kennelijk al afgeschreven.
De schrijvende persoon kan Sweerts zelf voorstellen, zeker als we letten op de bril: van Sweerts
is bekend dat hij half blind gestorven is.

Zaanse tekstjes: van wanneer?
Van de opgenomen teksten stammen er vele uit
Sweerts' woonplaats Amsterdam. Maar ook andere
plaatsen in de Republiek, zoals de Zaanstreek, zijn
in de vier deeltjes vertegenwoordigd. Nu is het van
belang vast te stellen wanneer en waar die Zaanse
tekstjes gezien zijn. Helaas zijn de mogelijkheden
daarvoor minimaal.
Wat het wanneer betreft: de verzameling is geen
momentopname. Sweerts schrijft dat zelf in het
eerste voorwoord. De tekstjes ('doorluchtige hersen-ryke consepten' noemt hij ze) zijn in de loop
van zó vele jaren 'by een gezamelt en opgeteekent', dat hij weet of vermoedt dat sommige al zijn
overgeschilderd, 'andere vergaan, en andere weer
vernieuwt en hermaakt zyn geworden'.
De Opschriften hebben inderdaad hier en daar een
datum die doet vermoeden dat Sweerts putte uit
een verzameling die in de loop van decennia was

aangelegd, zoals een begrafenisbriefje uit 16594.
En niet alleen Sweerts zelf pocht dat hij al jaren aan
deze verzameling werkt, ook een andere Amsterdammer wist in elk geval al in 1678 dat Sweerts
met een dergelijke verzameling was gestart. In een
Samen-spraak uit dat jaar laat deze anonieme
auteur een zekere Arnoldus zeggen: 'Ik meen voortaan al die spreukjens, die ik aan Luifels en onder
uythang-borden sie, wel vlytigh op te teekenen'5.
Er zijn duidelijke argumenten, ik zal ze hier niet
uiteenzetten, om te stellen dat deze opmerking
gericht is op Sweerts. Dan was die dus in 1678 al
enigszins bekend als verzamelaar van dit slag
tekstjes.
Van de Zaanse tekstjes is het mogelijk dat Sweerts
ze ooit zelf hier las en noteerde. Hij had namelijk
(tot 1652) familie in Westzaan wonen. Daar kan hij
af en toe voor familiebezoek zijn geweest6. Het is
echter niet te zeggen of hij toen al aan zijn verzameling werkte.
Naderhand kan hij van anderen notities toegestuurd hebben gekregen uit het Zaanse. Net als
iedere andere 17e-eeuwse uitgever en boekhandelaar moest hij met vele collega's in de Republiek
contact onderhouden, door bezoeken en per post.
Men had daarvoor binnen de boekhandel zelfs
gedrukte formuliertjes, compleet met 'ende zijt met
UI. Familie ghegroet'. Zo'n half-serieus project als
een verzameling rijmen en kreten van deuren en
glazen was wellicht een aardige verlevendiging in
die correspondentie.
Na 1682 zijn toevoegingen en herdrukken niet uitgebleven, en een lastig aspect is dat volgens de
voorwoorden de boekjes van samenstelling zijn
veranderd: uitgebreid, verbeterd et cetera. Dat kan
uitgeversbluf zijn, maar het kan ook waar zijn. Dan
geldt: om alle Zaanse tekstjes te vinden die Sweerts
wel eens opgenomen heeft, dient in principe elke
bestaande editie doorgenomen te worden. Dat heb
ik niet gedaan; dit artikel heb ik geschreven uitgaand van een exemplaar van de druk van 1719.
De daarin aanwezige Zaanse tekstjes komen alle
ook voor in de druk 1698-17007.
Los van deze (lichte mate van) betrokkenheid bij
Westzaan van Sweerts en een enkele vermelde
datum in de rest van de verzameling moet men
over het 'wanneer' van de teksten dus een slag om
de arm houden ter lengte van enkele decennia. Aan
de teksten zelf is wel te zien dat sommige ervan
langere tijd meekonden, andere vooral actuele
uitingen waren.

Waar aangetroffen?
Titelpagina 's van de volgende delen zijn geënt op de situaties waarin de opschriften worden aangebracht. Hier het
beschilderen van het achterschot van een wagen. Hoog
aan de wanden hangen opbergmkken, waarin volgens de
opschriften zijn verzameld (opschriften) 'op wagens', op
Glasen', 'op Luyffens', 'op Graven', 'op Borden', 'op
Pasquin'en 'aanHuyzen'. 'Pasquin'is de franse vorm
voor het hier gebruikelijker woord Paskwil: schirnpdicht.
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Waar waren die rijmpjes en opmerkingen zelf precies te vinden, voordat ze in het boek van Sweerts
werden vastgelegd? Over adressen maakt de tekst
ons niet veel wijzer. Meer bronvermelding dan een
plaatsnaam vindt men haast nergens: een enkele
keer bevat een tekst de naam van een herberg of
molen, wat in principe aanknopingspunten biedt.
Ook naar de precieze uitvoering en plaats aan een
huis blijft het raden. Titel en voorwoord noemen
een aantal mogelijke plaatsen.

Voor de Zaanstreek valt misschien nog te denken
aan de in het boek niet genoemde deurkalven. Men
ziet daarop: ornamenten, mens, dier, gereedschap,
woord(en) en/of jaartal. De langste tekst die ik van
een deurkalf ken is echter 'Kent u selven'8.
Sweerts geeft teksten langer dan drie woorden, met
een meestal zeer korte toelichting. Er moet bij sommige iets te zien zijn geweest. Wat precies, dat
blijft vaak weer onduidelijk. Stond de tekst op een
uithangbord, een gevelbord, was hij in een glazen

ken. Het materiaal bevat wel enkele huis- en persoonsnamen waarnaar nader onderzoek zou kunnen worden gedaan.
Sweerts geeft de teksten in zijn boekje zeer kort. Ik
geef hier precies weer wat hij aan Zaanse tekstjes
vermeldt, met een enkele toelichting. De meeste
aardigheidjes spreken bij aandachtig lezen voor
zichzelf. In een volgend artikel hoop ik wat nader
in te gaan op een aantal bewaard gebleven glazen,
borden en dergelijke uit de Zaanstreek.
H. Borst

Bijlage:
Teksten uit Sweerts Opschriften
die op de Zaanstreek betrekking
hebben.
In een geschildert Glas, te Sardam, daar in de Man
tot aan de Middel toe in 't water stont, en een zeil
met een Gieter nat hoosde.
Nat in mijn gat, dat de swindelbanden druipen,
't Scheepje sel te beter door de wint heen kruipen.
- deel I, pagina 18. Een plaatje op glas geschilderd
dus, van een man die tot zijn middel in het water
staat, bij het natgooien van een (scheeps-)zeil. Het
idee is dat het bootje zo meer snelheid krijgt: op
een nat zeil oefent de wind meer kracht uit. In
Schaaps bekende Bloem-tuyntje (1660 en later)
vindt men afbeeldingen van dergelijke situaties;
niet van deze echter.

In een Glas te Sardam.
Hier staan wy al te saam wel fraaitjes in den dos,
Drie Kinderen en een Vrouw, van Gosen Sander
Pos.
-1, 24. Kennelijk had dit huis op een ruit een
portret van het gezin Pos, op zijn paasbest. Pos
zelf zal er ook wel op hebben gestaan, al zegt
de tekst dat strikt genomen niet.

Weer de verzamelaar aan
het werk, met op de achtergrond het aanbrengen
van een tekst door een
schilder.
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ruit gegrift (met diamant), erop geverfd, gebrandschilderd misschien? Luifels noemt hij ook expliciet: die afdakjes, vooral aan winkelpuien boden ze
met hun mooie liggende naar voren springende
rand op ooghoogte een plek voor een slagzin of
rijm. Voor de Zaanstreek zijn natuurlijk molens,
met hun vaak van versiering en rijmen voorziene
naamborden, van bijzonder belang. Hier beperk ik
me tot de tekstjes die bij Sweerts te vinden zijn.
Sweerts meldt bij sommige situaties dat een
bepaalde regel met krijt bijgeschreven was. Dat
was voor hem dus geen reden een tekst niet op te
nemen; er is daarmee ook een kansje voor sommige van de Zaanse tekstjes dat ze 'graffiti' waren, en
niet langdurig bestaande en keurig naar wens van
de winkelier of bewoner aangebrachte werkstuk-

Tot [= Bij; ter plaatse van] een Bier-verkooper, te
Haarlem, op de Bakenifie Gracht.
Liefhebbers van 't Moutig nat,
Hier is goet Engels bier in 't vat;
Komt in de Boer al van Westzaan,
En koopt'er altemet een vaan.
- II, 27. Volledigheidshalve opgenomen; er was
dus te Haarlem een herbergier/ bierverkoper
wiens pand genaamd was: De Boer van
Westzaan

In een geschildert Glas te Krommenie.
Ariaan Tuik, het edele Kint,
Van een Boer gemaekt, veel verbruit, en weinig
wint:
Was hy wel gestorven, en wel begraven,
a Antje Piet Harders, en b Jantje Piet Bommes,
Met c Tryntje Piet Harders zoude geen rouw
dragen.
a Zyn Vrouw, b Vrouws Moeder, c Vrouw
Zuster.
- II, 32. Kennelijk gaf deze Ariaan Tuik veel uit

en verdiende hij weinig. De tekst is kryptisch

Onder 't Beeld van de Vryheid, te Sardam.

en bevat een lastige omgekeerde bewering.

Die voor de Vryheid stryen,

Wordt Tuik dood gewenst? Of (de drie vrouwen

En haar gemoed bevryen,
Voor slaafse slavernyen,

dragen immers rouw) is hij al overleden en
begraven, maar gebeurde dat niet 'wel', dus niet

'goed, passend', of zelfs niet 'in goeden doen')?
- De noten a, b en c met verklaring zullen wel
door de waarnemer ter plaatse (Sweerts of diens

correspondent) zijn toegevoegd.
Luyffel-Schrift, te Sardam.
Liefde, Waarheid, ende Regt,
Hebben haar tot slapen gelegt;
Daar tegen Geit, Gewelt en Gunst,
Gebruiken haar magt, en vrye kunst.
- III, 20. Een wat bittere visie op de slechtheid der
tijden.
Voor een Barbiers winkel, te Sardam.
Zyt gy in nood of pyn,

Bid God en zoekt de Medicyn.
- III, 21. Barbiers waren van ouds niet alleen
actief als kapper, maar ook met medische handelingen zoals aderlaten en kiezentrekken. In de
17e eeuw raakten deze specialismen echter hier
en daar gescheiden. Was deze barbier tuk op
medische klanten? Of stuurde hij ze nu juist door
naar een ander?
Te Sardam voor een Gaarkeuken.
Aanzien doet gedenken,

Niet te eten doet de maag krenken.
- III, 78. Dit zal wel in weinig tijd bedacht zijn.
Voor een Herberg, te Sardam.
Dit is de oude roode Leeuw,
Hier verkoopt men vry Wyn, maar voor geen Staart
nog Zeeuw.
- IV, 12. 'Staart' was een scheldnaam voor

Engelsen, zo licht het WNT [dl XV k 170] toe.
Daar blijkt ook dat er een tijd is geweest waarin
de Zeeuwen als aartstegenstanders van de
Engelsen werden gezien, maar dat de Zeeuwen
later (voor ca. 1670) pro-Engels werden. Als het

rijm van voor die omslag dateert betekent het: of
je van de ene partij bent of de ander, je komt hier
niet binnen; dateert het van na de omslag, dan
staat hier: twee specifieke vijandelijke groeperingen moeten hier niet binnenkomen.

Die door geweetens dwang
De mensch het maak te [sic hb] bang
Zal zig in 't eind verblyen.
- IV, 15. Wat voor beeld was dit? Een 'beeld' kan

driedimensionaal zijn, maar ook gewoon een
vlakke afbeelding of plaatje. Had misschien
iemand een uithangbord waarop de Vrijheid allegorisch, d.w.z. als persoon met bepaalde houding
en attributen, was afgebeeld?
Voor een Zaagmolen, te Sardam.
In de Molen van Goliat, die door David wierd verslagen,
Verkoopt men alderhande hout, en wil geerne voor
de kooplui zagen.
- IV, 22. Deze molen moet een naambord hebben
gehad met een afbeelding van de grote Goliat,
verslagen door de kleine David. Onder alle in de
Encyclopedie van de Zaanstreek met naam opge
nomen molens vindt men geen Goliat, wel zes
Davids.
Voor een Scheeps-timmerwerf, te Sardam.
Toen Noach 't eerste schip liet dry ven op de baren.
Door Gods bevel, om de heele wereld te bewaren;
Zo volg ik hem, en maak mee scheepen, net en
schoon,
't Zy vaartuig kleen of groot, als men my geeft goet
loon.
- IV, 23. De oud-testamentische Noach gold in
vroege studies van de geschiedenis der scheeps
bouw natuurlijk als de eerst te behandelen
scheepsbouwer. Zijn ark wordt nogal eens
besproken en afgebeeld, meest als een zeer grote
rechthoekige kist.
Voor een Hout-tuin, te Sardam.
Dees Hout-tuin hoort Jan Ysbrants toe,
Syn toenaam is de mellek koe
Puik van branthout, sparren en planken,
Die van my koopt zal 't hem bedanken.
- IV, 25. Een houttuin was een terrein waar hout
lag opgeslagen, hier kennelijk voor de verkoop.

In eengefchildcrt Glas > te Sardam , daar in de
Jidan tot aan de middel toe in 't u>aterftont, en
een zeilmet een Gieter nat hoofde.

N'tScheepje iel te beter door de wint heen kruipen,
At in mijn gat, dat de fwindelbanden druipen 7

Voorbeeld van hoe de
tekstjes zijn afgedrukt:
deel I, pagina 18.
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In een Glas, te Crommenie by de Schout.
Hillegond heeft een man gaan trouwen
Met groot goet, zo hy haar had gezeit,

Op den darden dag was 't haar wel negenmaal
berouwen;
Want al zyn geit had hy aan lyfrenten geleit:
Nu krygt zy niet in hand, goe meid,
Dan dor vleisch en ledige fuiken;
Want zy kan haar mans goet tot'er wil niet gebruiken.
- IV, 87. De jaarlijkse uitkering die men kreeg
van een lijfrente, een vastgezette som geld, vond
geen waardering bij deze echtgenote met oog
voor de kwaliteit die men het dagelijks leven kan
geven. Was het glas (bij de schout) een algemene
waarschuwing voor stellen met trouwplannen,
dat ze hun eventuele huwelijkse voorwaarden
expliciet en gedetailleerd moesten bespreken?
Noten:
1. Bekend is dat molens een herkenningsbord
moesten hebben. In 1663 gelastte de Rekenkamer der Domeinen in Holland op 8 januari
plaatselijke gezagdragers om alle moleneigenaars in 'Oostzaan, Westzaan, Wormer, Jisp,
Uitgeest, Akersloot, Rijp, Graft,Zuid-schermer,
Noord-schermer, Ouddorp, Oterleek, Koedijk,
St. Pancras en Krommenie' te ontbieden en hen
te zeggen 'dat yeder eygenaer sijne moolen binnenaght dagen daernaer sullen hebben te geeven geschilder! een teecken na het een of ander
dieroff instrument, hetselve teycken met letteren daerbij geschreven, draagende sorge dat
yder moolen een bysonder teycken heeft omme
alle abuysen voor te komen'. [Ik citeer uit De
Zaende 2 (1947), p 119-120.] Administratieve
eenduidigheid was in die tijd kennelijk een probleem: anders zou deze eis niet zijn gesteld. De
lastgeving is herhaald in 1693. Klaas Woudt
meldt enkele rijmen op de naamborden van
molens onder het lemma 'Molenrijmen' in de
Encyclopedie van de Zaanstreek.]
2. Over de uitgever Hieronymus Sweerts:
Enschedé in het Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, dl. III k 1224; zie
ook de heruitgave met informatief nawoord van
zijn De tien vermakelijkheden des huwelijks,
door E. K. Grootes en Rob Winkelman,
Amsterdam (Querido, Griffioen-reeks), 1988.
Ik heb zelf onderzoek gedaan naar leven en
fonds van H. Sweerts omdat hij familielid en
(aanvankelijk) personeel was van Paulus van
Ravesteyn, de Amsterdamse bijbeldrukker die
zich in 1635 te Leiden vestigde voor het drukken van de eerste uitgave van de Statenvertaling (1637). Ik werk aan een dissertatie over
Paulus en de zijnen, waarvoor ik enige tijd
steun heb ontvangen van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO).
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3. 'Jeroen Jeroensz' is geen bedacht pseudoniem,
want 'Jeroen' is de eenvoudige vorm van
'Hieronymus' en Sweerts' vader (de vroeg
overleden kunstschilder, 1602/3-1636) heette
ook Hieronymus. De uitgever was dus ook echt
'Jeroensz(oon)'.
4. In deel II, p 125-126.
5. Uit het exemplaar Den Haag, KB: D 29 l,
p 29- 30.
6. Sweerts had een nicht, Maria van Ravesteyn,
die in 1641 huwde met Samuel Coop aGroen
(bij hun huwelijk aangeduid als komende uit
Landsmeer) van 1640 tot 1652 dominee te
Westzaan. Deze Maria was een dochter van
Elisabeth Sweerts, een zuster van Hieronymus'
vader. Maria's vader was de Amsterdamse bijbeldrukker Paulus van Ravesteyn. Hieronymus
Sweerts kende deze oom en tante goed: voordat
hij zich in 1664 vestigde als zelfstandig uitgever werkte hij als meesterknecht in het bedrijf;
hij heeft ook menigmaal gelegenheidsgedichten
aan hen en hun kinderen gewijd. Vijf van de
kinderen van Samuel en Maria werden in
Westzaan gedoopt, waarbij vier maal (in de
maanden juni- oktober) Amsterdamse familieleden als getuigen fungeren (in februari 1644 ontbraken ze). Wellicht was ook Hieronymus bij
deze kraambezoeken aanwezig.
7. Ik gebruikte de fotografische herdruk hiervan
(Zaltbommel 1969).
8. Sikke de Jong wijst onder de paragraaf 'Huisidentiteilen' in Gebouwd in de Zaanstreek op de
versierde deurkalven, de van de titelpagina van
dit blad Anno 1961 bekende kozijnbalk direct
boven de deuropening. Hij beeldt er zestien van
die kalven' bij af (p. 98).

Annonce

Te koop tegen elk aannemelijk
bod: De Waterkampioen, uitgave
van de ANWB. Het betreft de
jaargangen 1977 tot en met 1987
(de laatste gedeeltelijk).
Belangstellenden
kunnen telefonisch reageren.
Telefoon: 075-6841439.

Een japon voor mannen
In de zeventiende en achttiende eeuw was een
"japon" niet voorbehouden aan de vrouw. In
beschrijvingen van inboedels komt deze term
ook vaak voor met betrekking tot kleding voor
mannen. Om verwarring te voorkomen werd er
wel vaak het voorvoegsel "mans" voor gezet.
Natuurlijk zijn "mansjaponnen" andere kledingstukken dan "japonnen" voor vrouwen.
Met een "mansjapon" werd een soort kamerjas
bedoeld. Het was een lange jas die door welgestelde burgers gedragen werd als "negligédracht"; een jas voor niet-officiële gelegenheden, meestal thuis, maar ook wel buitenshuis.

Japonsche Rok en Cambaij
Voor dit kledingstuk werden ook wel twee andere,
meer exotische, namen gebruikt: "Japonscherok"of
"cambaij". Ook de "rok"was in het verleden een
woord dat gebruikt werd voor zowel een kledingstuk voor vrouwen als voor mannen. Voor mannen
is een "rok"een jas. De "Japonsche rok"is, zoals de
naam al suggereert, van oorsprong afkomstig uit
Japan. Het is de term die de Nederlanders gaven
aan de kimono: een Japanse jas. Dit kledingstuk
dat, na de vestiging van de Nederlanders op
Decima in 1640, in eerste instantie in de vorm van
geschenken naar Europa kwam, werd begeerde
handelswaar. In de loop van de achttiende eeuw
konden steeds meer burgers zich dit kledingstuk
permitteren.

De afgebeelde "mansjapon"uit de tweede helft van
de achttiende eeuw, is gemaakt van donkerblauwe
met cyclaamroze spiegeldamast aan één kant en
een gestreepte wollen stof in diverse heldere aardtinten aan de andere kant. De zakken zijn zo
gemaakt dat ze vanaf beide kanten bereikbaar zijn.
De sluiting bestond uit knopen tressen. Aan de
spiegeldamasten kant zijn de tressen nu verdwenen. De jas is vermoedelijk veel gedragen, want de
voorzijde is een aantal maal versteld. De stoppen
zijn zo mooi uitgevoerd dat het patroon op het eerste gezicht gewoon doorloopt.
Juliette van Seters
Literatuur:
Arnolli, Gieneke en Sytske Wille-Engelsma, Sits,
exotische textiel in Friesland, Zwolle 1990, 2 dln.,
dl.l,p.45-47.
Hartkamp-Jonxis, Ebeltje (red.), Sits, oost-west
relaties in textiel, Zwolle 1987, p.56-58.

De "cambaij"heeft een andere origine en een ander
model dan de T-vormige kimono. De "cambaif'of
"kabai"is van oorsprong een Perzische mannenjas.
De jas heeft een tamelijk nauwsluitend lijf met een
lange wijde rok. Dit kledingstuk kwam via de handel met India naar Europa. Veel exemplaren waren
van sits. Natuurlijk werden beide typen "mansjaponnen"in Nederland ook nagemaakt. Dan werden
ook wel minder exotische stoffen, zoals wol,
gebruikt.

Mansjaponnen
Het Zaan s Historisch Museum bezit ook een aantal
"mansjaponnen". Deze hebben allemaal het model
van de "cambaij". Ze zijn gemaakt van sits, zijde of
wol. Voor extra warmte is een aantal gevoerd met
een wollen tussenvoering. Opvallend is dat ze aan
twee kanten draagbaar zijn. Voor beide kanten is
een mooie, vaak kleurige stof gebruikt. Hoewel
deze stoffen allemaal fraai om te zien zijn, waren
ze niet altijd heel duur. "Spiegeldamast", een
geglansde wollen stof met grote bloempatronen in
vaak contrasterende kleuren, was bijvoorbeeld lang
niet zo duur als de meeste zijden en lakense stoffen
en zeker zo decoratief. Uit een rekening uit 1785
blijkt dat deze stof in vergelijking met laken tamelijk goedkoop was, want "De erve van Jb. Rol
[zijn] debet aan Maartje Rol "3 El Swart Laaken a
f5 d'EF'en "621/2 El Spiegel de Mast a 10 Een mansjapon uit de tweede helft van de
achttiende eeuw.
St[uivers] de El".
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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?

De Zaanse Schans moet
ongeschonden blijven
Enkele citaten uit De Woosnap in Anno 161, nummer 131 van september 1994:
„Het bijzondere en prachtvolle van de Zaanse
Schans is niet alleen gelegen in de daar bijeengebrachte verzameling panden en molens, maar vooral in de samenhang met de omgeving."
„De Zaanse Schans is een kostbaar goed voor onze
streek, waar velen van genieten: alle Zaankanters
en de 800.000 anderen die jaarlijks de Zaanse
Schans bezoeken."
„Elke nieuwe bebouwing, zelfs ver van het gebied
van de Zaanse Schans verwijderd, heeft invloed op
de kwaliteit van de Schans. Een voorbeeld van een
negatieve invloed is het dominerende fabriekscomplex van Duyvis."
„Ik zou in dit kader de Stichting Zaanse Schans, de
gemeente Zaanstad, de gemeente Wormer en alle
andere belanghebbenden er op willen aanspreken
dat zij in hun beleid in het bijzonder ook aandacht
geven aan;
- de kwaliteit van de omgeving van de Zaanse
Schans door bouw van verstorende objecten
tegen te gaan."
Het stuk werd geschreven door onze voorzitter
Ron Sman, een man met visie, want hij produceerde deze Woosnap al meer dan een halfjaar voor de
stichting Zaanse Schans het ontwerp voor het nieuwe Zaans Museum presenteerde. Het hypermoderne gebouw gaat met zijn enorme hoogte, zijn
beton, zijn overdaad aan glas, zijn on-Zaanse vijver
en zijn on-Zaanse houten plankieren voor de toegang de gehele Schans domineren.
Gezien het standpunt van de voorzitter had ik verwacht, dat het bestuur in de eerste Anno na het
bekend maken van de plannen van de stichting
Zaanse Schans onmiddellijk stelling zou hebben.

Tenslotte vormen we een vereniging van 'Vrienden
van het Zaanse Huis'.
Aan de betonnen kolos van Jan van Hillo is niets
"streek-eigens" te ontdekken. Over mooi of lelijk
laat ik mij niet uit, maar als een paal boven water
staat voor mij dat ik dit gebouw meer dan wat ook
de harmonie en de samenhang tussen bebouwing
en landschap in de Zaanse Schans gaat vernietigen.
Argumenten van Schans-directeur Koos de Jong,
dat „In de Zaanstreek overal moderne gebouwen
naast historische panden staan en dat dat juist de
charme van de streek is", slaan nergens op. Het is
een mager verzinsel van iemand die klakkeloos
achter het standpunt van zijn bazen gaat staan. Ook
dat is on-Zaans.
De vereniging De Zaanse Molen is de cultuur-historische verenigingen in de Zaanstreek inmiddels
voorgegaan in een krachtig protest. Een bijeenkomst in het Gemeentearchief, waar Van Hillo zijn
ontwerp verdedigde, trok massale belangstelling en
leverde een even massaal protest op. Het bestuur
van de Vrienden van het Zaanse Huis onderhield in
Anno 1961 van juli j.l. een oorverdovende stilte,
terwijl de redactie de komst van de "uitkijktoren"
als volgt aankondigde: „Een oplopende zalenreeks
uiteindelijk eindigt in een ruimte, van waaruit de
bezoeker een fraai uitzicht heeft over de Zaanse
Schans."
Is dit een 180 graden reuzenzwaai in het standpunt
van onze vereniging?
Iedereen zal het eens zijn met de komst van een
goed geoutilleerd museum, maar niemand met de
vernietiging van het museum-dorp. Het is ronduit
schandalig dat juist de stichting die dit unieke dorp
beheert, met de bouw rechtstreeks aanstuurt op een
totale devaluering van de Schans.
Daarom dient ook onze vereniging te ijveren voor
een koerswijziging die moet leiden tot de bouw van
Van Hillo's betonblok op een andere plaats dan de

Zaanse Schans.
Ron Couwenhoven
Flevomeer 34
1509 GP Zaandam,
tel. 075-6310009

Isolatie Zaanse huizen
Schiphol wordt uitgebreid. Dit betekent dat veel
woningen in de Zaanstreek zullen moeten worden
geïsoleerd in verband met het vliegtuiglawaai.
De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld.
Voor de Zaanstreek geldt dat er nogal wat houten
huizen staan. Er kunnen zich hierbij een aantal
specifieke problemen voordoen:
a. Te slechte woningen
De woningen waarbij de kosten van de maatregelen niet in een redelijke verhouding staan tot
de waarde van de woning, kunnen niet isoleer1063

baar verklaard worden en vallen daarmee buiten
het isolatieprojekt.
b.Karakteristieke huizen en monumenten
Elk huis kan worden geïsoleerd. Er zijn echter
binnen de Zaanstreek karakteristieke houten
huizen, waaronder monumenten, die dermate in
hun kenmerken worden aangetast, dat de eigenaar van een dergelijk huis van isolatie dient af
te zien.
Voor houten huizen met lichte wanden zullen

vaak zware isolatiepaketten nodig zijn om de
norm te halen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het
wegtimmeren van karakteristieke kapconstructies. Dubbel glas, suskasten en muurdempers
gaan vaak niet samen met de detaillering van de
Zaanse houtbouw.
Tijdens de inspraakavond van de commissie
milieu van Zaanstad op 6 november j.l. werd
door de heer M.Bortum van de Rijks Luehtvaart
Dienst erkent dat dergelijke karakteristieke
woningen moeilijk konden worden geïsoleerd.

Vrienden van het Zaanse Huis in Assendelft e.o.:
tel u i t j e winst !
De Vereniging Milieudefensie heeft een Centraal
Punt Tegenspraak ingesteld dat bewoners helpt
bij bijvoorbeeld juridische acties.
Inlichtingen: Milieutelefoon: 020-6262620 (van
9.00 tot 14.00 uur)

Wim Wester

Kaeck terug op het Raadhuisplein in Jisp
Op zaterdag 9 september was het dan zover. Op
deze Monumentendag 1995 kon Dick Kerssens in
een druilerige regen de kaeck in oude luister onthullen.
Daar was het nodige aan voorafgegaan. Dankzij
gelden van de gemeente Wormerland, beschikbaar
gesteld in 1994 aan de Contactcommissie Jisp, kon
door de Oudheidkundige Commissie Jisp een
begin worden gemaakt met het plan van uitvoering
van de kaeck. De keuze van de locatie was duide-

lijk: de plek rond kerk en raadhuis.
Dankzij een zoektocht door Dick Kerssens van het
Gemeentearchief Zaanstad, kon worden achterhaald hoe zo'n kaeck er uitzag. Door houtsnijder
Joep van Houts uit Zaandam werd een nieuw ontwerp gemaakt dat een fraaie plaats kreeg in een
door Gemeentewerken Wormerland aangelegd plateautje van gele steentjes.
De kaeck, ook wel schandpaal, (ge)rechtspaal of
geesselpaal genoemd, werd gebruikt alvorens de
misdadiger de eigenlijke straf onderging. Hij werd
dan gewoonlijk een uur lang 'aan de kaak gesteld'.
Op een bord boven zijn hoofd waren zijn naam,
beroep, woonplaats, misdaad en straf vermeld. In de
loop van de 19e eeuw werd de kaakstraf in verschillende landen officieel afgeschaft. Niettemin is
de uitdrukking nog steeds in onze taal bewaard
gebleven.
Lang werd gedacht dat de tekenaar van de prent die
de optocht in Jisp ter gelegenheid van de installatie
van Prins Willem V op 8 maart 1766 had vervaardigd, had verzuimd de kaeck erop te zetten. Niets
bleek minder waar toen Jan Klopper Jbz. de/e prent
liet vergroten en de kaeck duidelijk waarneembaar
bleek. Hiermee is dus weer een stukje van de oorspronkelijkheid aan Jisp teruggeschonken.

Dick Kerssens gaat de kaeck met schaar te lijf tijdens de
onthulling op 9 september 1995. Foto: J. Aafjes
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Stichting De Zaanse Schans meldt ......
Nieuwe huisstijl Zaanse Schans
Sinds enige tijd beschikt de stichting over een nieuwe huisstijl die beter in deze tijd past dan de vorige. Er is gekozen voor een heldere, eenvoudige
vormgeving. De kleuren blauw en groen sluiten
aan bij het water en de kleur van de huizen op de
Zaanse Schans. De golfbeweging die overal is
terug te vinden symboliseert de Zaan. De op het
briefpapier voorkomende groene woorden, die de
karakteristieken van de Zaanse Schans weergeven,
staan haaks op de blauwe golf. Zij symboliseren
het slagenlandschap.
De brochure, die in twee versies is verschenen,
een Nederlands/Engelse en een Frans/Duitse uitgave wordt in het bezoekerscentrum verkocht voor
fl. l,-.

Erfgoedwinkel
Op vrijdag 20 oktober 1995 is op de begane grond
van pakhuis Vrede een erfgoedwinkel geopend.
Naast de al bestaande publieksfaciliteiten als informatieverstrekking, tentoonstellingsruimte, gidsenverhuur en dergelijke, is er een voorziening bijgekomen in het bezoekerscentrum.De erfgoedwinkel
is volgens een bestaande franchise-formule opgezet, gebaseerd op de National Heritage"-winkels
in Engeland. In Nederland bestaan reeds twee erfgoedwinkels. In het bezoekerscentrum werd de
derde winkel geopend. Het is de bedoeling dat er in
Nederland uiteindelijk zo'n zeventig erfgoedwinkels worden gevestigd.
In de collectie, die voor 50% uit een nationaal
assortiment en voor 50% uit een regionaal assortiment bestaat, worden zowel educatieve/informatieve artikelen verkocht als kado-artikelen.

Terugblik Sail op de Zaan
Op vrijdag 11 augustus was er een intocht van een
kleine vloot van Sail bij de Zaanse Schans. Door
het mooie weer en de hoge opkomst van belangstellenden (de politie schatte het aantal kijkers zo
rond de 10.000) was het een geslaagde dag.

Van het evenement zijn video-opnamen gemaakt
door Jos van der Pal Audiovisuele Producties.
Deze zijn verwerkt in de videofilm 'Zaansail'. De
film is te koop in het bezoekerscentrum voor een
prijs van fl. 34,50.

Kerstmarkt
Van 21 december tot en met 24 december worden
er op de Zaanse Schans kerstactiviteiten georganiseerd. Met deze activiteiten richt de Zaanse Schans
zich vooral op de Zaankanters.
Op verschillende plekken op de Zaanse Schans zijn
er dingen te doen voor kinderen en hun ouders. Er
zijn tevens verschillende optredens door zang-en
muziekverenigingen met een kerstrepertoire en
met Christmas-carols. Verder worden er kerstverhalen voorgelezen door bekende Zaankanters op
diverse sfeervolle locaties en is er een middag
waarop kinderen zelf hun kerstversiering kunnen
maken in het bezoekerscentrum.

Superklomp
Naar aanleiding van het kort geding inzake de
grote klomp, dat deze zomer plaatsvond, heeft de
rechter opdracht gegeven om door een speciale
commissie te laten bepalen of de klomp mag blijven staan of niet. De commissie, bestaande uit de
heer J. Cornelissen (namens de firma Kooijman),
de heer K. Weeda (namens Stichting De Zaanse
Schans) en de heer R. in 't Veld (door beide partijen aangewezen) is enkele keren bij elkaar geweest
om zich over deze kwestie te buigen. De uitspraak
vond plaats op 16 oktober 1995.
Op grond van de schriftelijke informatie die door
de stichting en door de firma Kooijman is verstrekt
en door middel van enkele gesprekken met beide
partijen, is het driemanschap tot een conclusie
gekomen.
De uitspraak houdt in dat de klomp niet hoeft te
worden weggehaald.

Boekennieuws
De zomermaanden leveren gewoonlijk weinig
nieuws op op het gebied van de streekgeschiedenis.
Deze zomer begon echter niet erg traditioneel. Eind
juni/begin juli lagen daar opeens drie nieuwe publikaties die voor de Zaanstreek van belang zijn. De
meest onverwachtte was De geschiedenis van
Alben Heijn en Koninklijke Ahold.
Tijdens het lezen van het boek bekroop mij het
gevoel dat ik iets miste. Natuurlijk, het is een goed
verzorgde publikatie geworden, helder geschreven,
ingaand op zeer veel aspecten (ook op de geschiedenis van het verkopen van 'kruidenierswaren',
inclusief kort de verhalen van de concurenten), met
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kleurenillustraties, register, bibliografie en uitgebreid geannoteerd en toch ....
Albert Heijn/Ahold wordt behoorlijk geïsoleerd
beschreven, alsof er weinig anders is dan het
bedrijf. Daarnaast speelt de bedrij fspolicy dat
financiële gegevens slechts in geringe mate aan de
buitenwacht worden gepresenteerd, auteur J.L. de
Jager parten. Hij heeft ook zelf voor het slechts terloops noemen van financiële gegevens gekozen.
Daarmee staat de lezer soms wel voor verrassingen: waar haalt Ahold nu weer een miljard vandaan? Tenslotte geeft de annotatie het boek een
aura van wetenschappelijkheid, die het (ook door

het bronnengebruik) niet waar kan maken.
Het blijft vanzelfsprekend te prijzen dat een bedrijf
de eigen historie te boek stelt. Zeker als je weet dat
grondlegger Albert Heijn (1865-1945) het volgende over geschiedenis dacht: 'Als je voor rekenen
een negen hebt, kun je voor mijn part voor geschiedenis een nul halen'.
Ik heb de gewoonte niet meer dan een aantal karakteristieken van een publikatie op te schrijven, waar
ik zelf bij betrokken ben geweest. Zo ook dus met
het Verslag over de jaren 1988-1994 van de
Stichting Zaans Schoon.
In veertig bladzijden doet de stichting verslag van
de belangrijkste zaken waarbij zij betrokken was.
De brochure heeft dezelfde opzet als het verhaal
over de jaren 1946-1981. Het is spijtig om met
voorzitter Dik van Leeuwen te constateren 'dat
circa 60% van onze verzoeken c.q. bezwaren aan
overheidsinstanties of particulieren werden afgewezen.'
A. Pasterkamp-Bakker schreef in een goed verzorgde brochure over haar Jeugdjaren in
Zaandam-West. Eigenlijk was het de bedoeling dat
op deze manier de klein- en achterkleinkinderen
iets van hun (over-)grootmoeder te weten zouden
komen. De opgeschreven verhalen vond men te
leuk om er verder niets mee te doen. Het rijk geïllustreerde boekje is beperkt (Bruna, Dam) te koop.
Na de 'zomerstop' liet de krant ons weten dat de
Alkmaar Packet onderwerp van een nieuw boek
was. Het zal bekend zijn, tussen 1864 en 1950
transporteerde de rederij met de gelijkluidende
naam duizenden en duizenden personen op (voor-

De voorplaat van het
nieuwe Verkade-album
'Eik en Beuk', geschreven
door natuurvorser
Thijsse.
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namelijk) het traject Alkmaar-(Zaan)-Amsterdam.
Daarnaast werden goederen en post met de bekende schepen (b.v. Alkmaar Packet l t/m 9, Czaar
Peter, Prins van Oranje, Prins Hendrik, Koningin
Wilhelmina) getransporteerd. Dat kan dus wel een
leuk boek opleveren.
Jammergenoeg is deze publikatie alleen een boek
van een hobbyist voor de hobbyist. Het is vooral
een plaatjesboek geworden, waarvan de kwaliteit
van de plaatjes een aantal malen zeer te wensen
over laat. De informatie over de schepen die voor
AP hebben gevaren is degelijk, maar voor het overige zit er weinig evenwicht in het verhaal. Het zou
bijvoorbeeld aardig zijn geweest om een schatting
van het aantal vervoerde personen per jaar te
maken of iets meer te zeggen over de bedrijfsresultaten. Nu is het wel zo dat de auteur, Willem van 't
Schip, niet de illusie wil wekken volledig te zijn.
Hij hoopt "een bijdrage te leveren aan de rijke
geschiedenis van het salonbootvervoer op de binnenwateren van Nederland". Dat is wel gelukt,
aangezien er inderdaad nog relatief weinig op
schrift is gesteld.
Leuk is de toevoeging van twee orginele dienstregelingen uit 1905 en 1936. Het is echter weer kenmerkend voor het boek dat het eerstgenoemde op
blz. 80 te vinden is, en de andere 51 blz. eerder. Het
is, kortom, een boek voor fanaten en voor wie nog
even weg wil mijmeren naar de tijden dat de
Zaandammer Kermis de salonbootdienst nog overwerk bezorgde.

Niet Zaans, maar wel uit de Zaanstreek is de 'verlate' uitgave van Eik & Beuk door Jac. P. Thijsse.
Verkade heeft weer veel publiciteit gepakt met het
op de markt brengen van het geplande album voor
1935. Thijsse was toen door een concurrent van
Verkade benaderd, waardoor de publikatie van het
fraaie boek niet doorging. Aan de oude illustraties
van J. Voerman jr., vader en zoon Rol zijn nieuwe
van Annie Meussen toegevoegd.
„Oostzaan wordt mijns inziens namelijk te vaak als
een buitenbeentje van Zaanstreek/Waterland
beschouwd", liet Jelle Brinkhuijsen in zijn persbericht bij de publikatie van Nederlands Hervormde
Weeshuis te Oostzaan, weten. Het klopt dat, zoals
hij stelt, er weinig over de Oostzaner geschiedenis
wordt gepubliceerd. Ook in dit blad en Met Stoom
wordt zelden iets over het laatste geheel zelfstandige Zaandorp geschreven. Het artikel over de
Oostzaner jollen in het Sail-nummer is een bewuste uitzondering op deze regel.
Brinkhuijsen vond in het verbrokkelde archief
voornamelijk stukken die in de laatste eeuw dat het
huis in gebruik was, zijn gemaakt. Dit geeft een
aardig stukje sociale geschiedenis. Het verhaal van
het Oostzaner weeshuis is niet veel anders dan vergelijkbare instituten. Het gekopieerde (A4) verhaal
is in beperkte oplage bij de auteur te koop.
In het tweede nummer van 1995 van het tijdschrift
Historisch geografisch staat een interessant artikel

over de Pliiimveehouderijen in Waterland (18701940). Historisch-geograal' Edwin Raap (UvA)
stelt terecht dat zijn verhaal het eerste wetenschappelijke artikel over deze voor Oostzaan,
Landsmeer, Den lip en Volendam zo belangrijke
bron van bestaan in de beschreven periode (en ook
nu nog verdienen heel wat Oostzaners hun brood
'in de pluimvee'). Het is op deze plaats al vaker
gezegd: de hier nu beschikbaar gekomen informatie had goed gebruikt kunnen worden bij het het
betreffende lemma in de Encyclopedie van de
Zaanstreek. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal ver-

Het Nederlands Hervormde
Weeshuis te Oostzaan.
Jelle Brinkhuijsen dook in
de historie van het weeshuis
en schreef er een boekje
over.

klaringen gegeven van de opkomst van de pluimveehouderij. Samengevat komt het, volgens Raap,
op het volgende neer: aan het einde van de 19e
eeuw stelden Grool-Brittannië en Duitsland hun
markten open voor Nederlandse landbouwproducten. De eende- en kippeëieren uit Waterland vonden gemakkelijk hun weg; door overbevissing van
de binnenwateren, werd men gedwongen op een
andere manier brood op de plank te krijgen; ook de
landbouw verkeerde in moeilijkheden, waardoor
uitstoot van arbeidskrachten plaatsvond; Oostzaan
werd aangesloten op het treinnet, Volendam op het
tramnet; de Zaanse beschuit- en biscuitindustrie
nam een enorme hoeveelheid (eerst) eendeëieren
en (later) kippeëieren af. Zo kon Waterland het
Nederlandse centrum van pluimveehouderijen
worden.
Ongetwijfeld zal Henk Poppen's derde boek,
Zaandam. Een nostalgische terugblik, de klapper
van de feestdagen-verkoop wat betreft Zaanse
publikaties worden. Op 13 oktober j.l. ontving
VVV-directeur Cees Koppenol het eerste exemplaar van het fotoboek van amateurfotograaf
Poppen. Kennelijk is zijn collectie nog steeds niet
uitgeput, want ook nu weer is er een aantal opmerkelijke foto's in het boek te vinden. Voor mij zijn
bijvoorbeeld de platen van het opgespoten plan
Poelenburg annex lakstokerij Oosterveld en
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Romijn (nu O&R Inktchemie; blz. 92), de
Noordervaldeursluis (blz. 112) en de Noorderbrug
(blz. 113) van historisch-topografische waarde. Het
is te hopen dat dergelijke foto's (waarom niet de
hele collectie?) ooit een plaats in hel gemeentearchief krijgen.
Het centrale thema in het rustig vormgegeven boek
is de nadruk op dat wat verdwenen is. Dat heeft tot
gevolg dat foto's uit begin jaren vijftig, maar ook
uit mei 1995 in het boek zijn geplaatst. Deze laatste foto's overigens om de verandering in vergelijking met een andere plaat duidelijk te maken.
Jammer is dat dit niet consequent is gebeurd. Het is
niet duidelijk waarom bij de ene oude foto wel
modern vergelijkingsmateriaal is geplaatst en
waarom bij de andere niet. Ook opmerkelijk en
daardoor niet geheel in dit boek passend, zijn een
paar vroeg 2()e- eeuwse postkaart-reproducties. Nu
ik toch kritisch bezig ben: hel Hiland heel het
Eiland en niel hel Ponteiland; op bladzijde 11 moet
een foto van het Bodecentrum uil 1962 staan; bij
mijn weten beschikte men toen nog niel over de
Volkswagen Golf die op deze foto wegrijdt.
Gemiddeld zijn de geselecteerde foto's jonger dan
in de vorige twee boeken. Daardoor zal een nog
groter publiek zich bepaalde situaties weten ie herinneren. Daarmee lijkt het succes al verzekerd.
Vormgeving en verzorging van het boek zijn zeer
degelijk en herkenbaar voor wie de eerdere delen
heeft aangeschaft. Wie dat niel heelt gedaan, krijgt
weer een kans, want het eerste boek is voor de
derde keer herdrukt.
Evenzo een succes zal het tweede boekje van Jan
en Elize Wilderom over 'hun' Assendellt zijn. In 84
bladzijden heeft Wilderom weer een keur aan illustraties 'van noord naar zuid' bij elkaar gebracht.
Natuurlijk, ook dit is nostalgie, zeker als de inhoud
van het woord vooraf en de tekst van de laatste
pagina ('Dit was "Assendelft in vervlogen jaren".
Wij hopen dat u met veel plezier dit boekje heeft
gelezen, Vriendelijke groeten. Jan Wilderom en
Elize Wilderom') in ogenschouw wordt genomen.
De kracht van ook dit tweede deeltje zit in twee
zaken: vaak is uniek beeldmateriaal van vrij grote
topografische waarde gevonden en Wilderom
tracht bij iedere foto zo volledig mogelijke bijschriften te publiceren. Van ieder huis weet hij
waar het heeft geslaan, wie er heeft gewoond/ een
winkel in heeft gedreven en wat er nu staal. Van
een zeer groot deel van de op de foto's voorkomende Assendelvers weet hij de naam, hetgeen niel
gemakkelijk Ie vinden is, aangezien veel illustraties
van voor de oorlog stammen. Een aardig detail is
de hier en daar opduikende (kleine) advertenties
van Assendelver bedrijven (die dan ook op de foto)
staan.
Meer dan Poppen en het hierna te bespreken verhaal van Piet Bruijn. laat Wilderom zien dat zeer
veel fraaie huizen in de loop van de tijd aan de
vlammen, maar vooral de slopershamer ten prooi
zijn gevallen. Wie het op die manier wil zien, kan
hierin een aanklacht zien tegen een halve eeuw

onachtzaamheid en moedwillige vernielzucht.

Geheel op dezelfde leest als het verhaal van het
echtpaar Wilderom is 'Aan een kronkel in de Zaan'
van Piet Bruijn. Wormerveerder Bruijn is dan ook
van advies gediend door Wilderom, heeft zijn
boekje op gelijkluidende manier - ook in eigen
beheer - bij dezelfde drukker laten maken.
Het verschil zit waarschijnlijk in de collectie illustraties (beiden gebruiken lang niet alleen foto's,
maar ook afbeeldingen uit tijdschriften e.d.) die
Bruijn en Wilderom bezitten. In ieder geval laat
laatstgenoemde meer winkeliers en bedrijven e.d.
zien. Bruijn heeft vaker (poserende) mensen in zijn
boekje staan. Zo komen wij onder meer groenteboer en 'wonderdokter' Dirk Kuiper, 'Polderpoot'
Willem van Zwol,' Arissie Dribbel' (Aris Roos) en
een zeer jonge Cor Bruijn tegen. Bruijn heeft ook
getracht om zo volledig mogelijke naamopsommingen te geven. Mits de publiciteit voor het boekje een beetje op gang komt, zal ook deze publikatie waarschijnlijk wel een succes worden.
Van Braam blijft verbazen met zijn enorme hoeveelheid nieuwe gegevens over zoveel verschillende onderwerpen. Kort voor sluiting van de copyinleverdatum heeft de - sinds kort - Wormerveerder
deeltjes 5, 6 en 7 van zijn Fragmenten van de
Zaanse geschiedenis naar zijn abonnee's toegestuurd. Dit maal over de dorpsrekeningen van
West- en Oostzaandam (1636-1811), aspecten van
de Zaanse binnenhuisarchitectuur (1640-1724) en
de vissershaven van Zaandam.
Overtuigend toont Van Braam in deel 5 uit zijn
serie aan dat de overheidsuitgaven in de loop van
de tijd zijn gestegen (als gevolg van demografische
en economische ontwikkelingen), maar dat jaarlijks flinke verschillen in totale bestedingen konden voorkomen. Hier waren vooral politieke en
militaire crisis- en omwentelingssituaties en incidentele grote infrastructurele werken debet aan.
In 'Aspecten van de Zaanse binnenhuiscultuur
1640-1724' kijkt Van Braam naar het bezit van
bepaalde 'culturele voorwerpen' (zoals wandversieringen, porselein/Delfts aardewerk, bijbels/boeken/kaarten, goud- en zilverwerk, klokken, bijzondere kasten en kisten en overige artikelen), zoals
dat in notariële boedelbeschrijvingen is geregistreerd. Vooraf is de opmerking dat de materiële
cultuur van de Zaanstreek, en wat daarvan als 'erfgoed' nog aanwezig is, kenmerken vertoont van
een elite-cultuur, een kooplieden-cultuur al zeer
verhelderend. Zijn conclusies laten ook niets aan
helderheid te wensen over: in de onderzochte
periode waren er maar weinig voorwerpen die in
alle huishoudingen voorkwamen; er was meer
sprake van een of-of bezit, dan van een en-en bezit;
het bezit nam toe naar het einde van de periode, dat
wil zeggen, dat juist in de periode waarin de
Zaanstreek een opvallende handels- en industriële
expansie kende er nog een betrekkelijke sobere
cultuur was en dat juist toen de economie terugliep
de cultuur van rijkdom en weelde ingang vond. De
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brochure sluit af met: „Het is die cultuur van omstreeks 1720 en later die in sterke mate ons huidige
beeld van de historische Zaanse binnenhuiscultuur
en van het Zaanse 'erfgoed' heeft bepaald."
Dat Zaandam tot in deze eeuw een vissershaven
heeft gehad is niet bij velen bekend. Van Braam
heeft de gegevens in het zogenaamde Zaalbergarchief (over de periode 1865-1914) bewerkt en
daar oudere gegevens aan toegevoegd. Het geeft
een incompleet beeld, want tot op heden zijn vrijwel geen gegevens over de periode 1700-1850
bekend. De Zaandammer vissershaven is eigenlijk
altijd een Oostzaandammer haven geweest. Tot
1600 was er waarschijnlijk geen haven. Daarna lag
de haven ter hoogte van de huidige Algemene
Begraafplaats om in de tweede helft van de 19e
eeuw maximaal 30 Zaandammer Zuiderzeevisserscheepjes in de kom van het Kattegat een plaats te
laten vinden.
Een punt van kritiek op deze brochures: de gescande illustraties zijn zeer matig van (druk-)kwaliteit.
De Zaanstreek, en dan met name het industrielandschap, is onderwerp van een inventariserend onderzoek geweest van drie historici, die dit (vrijwillig)
in opdracht van het Projectbureau Industriële
Archeologie (PIE) hebben gedaan. Het resultaat is
de eerste regiostudie en deel 22 in een reeks rapporten, die verder vooral uit zogenaamde branchebeschrijvingen bestaat. Een aantal van deze branche-studies (Suiker-, suikerwerk- cacao- en chocolade industrie; Papierindustrie; Houtverwerkende
industrie; Olie- en margarine-industrie; Grafische
industrie) is ook voor de Zaanstreek interessant,
maar wordt hier niet besproken.
Het deel Industrielandschap aan de Zaan leunt
zeer sterk op een aantal artikelen (branche- en
bedrijfsbeschrijvingen) uit de Encyclopedie van de
Zaanstreek. Daarnaast zijn vooral een aantal
gedenkboeken als informatiebronnen gebruikt. Het
grootste deel van het verhaal is voor de kenner dan
ook niet nieuw. Toch is het geen compleet beeld
van de Zaanse industriële ontwikkeling geworden.
Dat kon ook niet, omdat een belangrijk uitgangspunt was of er nu nog sporen van een
industrie/bedrijf te vinden zijn. De papierindustrie,
als voorbeeld, ontbreekt daardoor.
Wat mij betreft wordt het rapport interessant als op
grond van acht criteria (met ook sub-criteria) de
industriële panden uit de periode 1850-1950 worden gewaardeerd. Uit een mogelijk totaal van 22
punten scoren zeven fabrieken/complexen 17 punten. Bovenaan wordt het met gedeeltelijke sloop
bedreigde Bruynzeel-complex genoemd. Mocht
Verkade besluiten haar fabrieken te verlaten, dan
komt deze beeldbepalende fabriek op de hoogste
plaats. Ook Pette-Boon (Wormerveer), Cacao de
Zaan (Koog aan de Zaan en Wormer), ZBB de
Bijenkorf (Koog aan de Zaan), Lassie (Wormer)
en machinefabriek P.M. Duyvis (Koog aan de
Zaan) scoren hoog op de lijst. Opmerkelijk is dat
Hollandia als tiende en De Adelaar als 17e voorkomen. In totaal zijn 52 gebouwen/complexen
gewaardeerd.

Het rapport is vooral opgezet (zo lijkt het) voor
niet-Zaankanters. Toch is het zeker aan te raden dat
in ieder geval Zaanse politici en de beleidsbeslissers bij de verschillende industrieën van de inhoud
op de hoogte worden gebracht. De auteurs zeggen:
„Het industrieel erfgoed bij de Zaan is een gesloten
verzameling van gebouwen met een ongekende
diversiteit, zowel in de aard van de bedrijven als in
architectuur. Een diversiteit die tot aan vandaag
doorloopt met nieuwbouw door die bedrijven die
de economische geschiedenis van de streek bepalen. Het weghalen van gebouwen verbreekt de verzameling, verbreekt de geschiedenis van de economie en van de industriële architectuur."

te kunnen roemen, hij zag echter na chinine injectie stijfheid in de armen ontstaan, hetgeen ook door
de praeses wordt bevestigd, voorts vermeld hij een
geval van colica saturnina op het clinicum van
Prof. van Geuns door morfine-inspuiting te hebben
zien verbeteren, hij is met subcutane injectie zeer
ingenomen en zegt voor zich te willen aannemen:
ubi dolor, ibi injectio."
Wat hierboven staat is een citaat van blz. 16 van het
boekje. Ik heb geen idee wat hier precies wordt
bedoeld en had dus graag enige uitleg gehad.
Terwijl het boekje vol met dit soort zinnen staat,
legt Van Soeren slechts een enkele keer summier
uit wat wordt bedoeld. Daardoor zal de meeste
lezers veel ontgaan.
Eerder heb ik u al mijn mening gegeven over enkeWel duidelijk is dat de bijeenkomsten van de verle artikelen, zoals die in Nederlandse Historiën zijn
schillende soorten artsen, doctores, chirurgen, heelgepubliceerd. Ik was niet erg lovend. Dat ben ik
meesters, plattelandsheelmeesters, vroedmeesters,
ook niet over 'De geschiedenis van het Fort
et cetera (pas iets voor de beschreven tijd ging de
Spijkerboor' door S.H. Hoogterp, kolonel overheid de geneeskunde reglementeren) een duiKoninklijke Luchtmacht b.d.. Dit dubbelnummer
delijk doel hadden: leren van elkaar. De leden van
(een herziene heruitgave van een verhaal uit 1986) de afdeling Zaanland (e.o) stelden elkaar op de
bevat vrijwel alles watje maar over de historie van
hoogte van hun behandelmethoden en kennis.
het net buiten de Zaanstreek liggende fort
Duidelijk is dat men geregeld zeer zoekende is.
(Beemster) wilt weten, maar het is wel op zo'n Dat men ook wel eens de plank geheel missloeg
oubollige manier opgeschreven, dat het bij mij
laat Van Soeren op blz. 35 weten: „Calomel, hydrasoms op de lachspieren werkt. Een zin als: gyrosi chloridum, Hg^Cln, als therapie voor typhus,
'Spijkerboor is een uitverkoren fort, ook nu weer!'
arme patiënten." Ook is - zeker omdat Van Soeren
als over het interneren van Duitse en Britse militaimeer gegevens toevoegt - met dit boekje een
ren tussen augustus 1939 en mei 1940 wordt belangrijke bron over de cholera-epidemie van
geschreven (blz. 47), gaat mij veel te ver. Tussen 1866 voor een groter publiek toegankelijk
een grote hoeveelheid (nuttige) gegevens is het
gemaakt.
verhaal van Hoogterp een lofzang op het fort.
Daarmee wordt de objectiviteit wel eens uit het oog
Ik sluit dit boekennieuws af met een voor mij uiterverloren. Het fort mag, op het moment van bouwen
mate interessante publikatie. De regelmatige lezer
welliswaar het meest moderne van Nederland,
van Anno zal dat begrijpen als zij/hij mijn laatste
Europa of zelfs de wereld zijn geweest, maar is dat
artikelen in herinnering neemt. Rusland en
vooral gebleven, doordat bij de oplevering al duiNederland aan het einde van de zeventiende eeuw
delijk was dat voor stellingen, zoals die rond
is het eerste en zeker niet laatste boek dat over het
Amsterdam zijn gebouwd, geen plaats meer was in
bezoek van Tsaar Peter aan Nederland wordt uitgede moderne oorlogsvoering. Om dan op de
geven. Het bijzondere van het boek is dat het
'moderniteit' van dit onderdeel van de Stelling van
afkomstig is van de Hermitage en de artikelen in
Amsterdam te blijven hameren, komt wat vreemd
het Russisch en in het Nederlands zijn gedrukt. Het
over. Tenslotte nog iets positiefs: Nederlandse
is het resultaat van een geschiedenisproject van het
Historiën blijft een zeer goedkoop tijdschrift.
museum en leerlingen uit het voortgezet onderwijs
(ongeveer 15 jaar). In 21 artikelen komen evenzoEen fraaie publikatie is 'De stukken spreken ...
veel aspecten van het bezoek van Peter de Grote
Notulenboek voor de afdeling Zaanland en omstreaan Nederland in 1697 aan de orde. Machtig inteken der Nederlandsche Maatschappij
tot
ressant, want zo kunnen wij kennis nemen wat er in
Bevordering der Geneeskunst, opgericht in 1865. de Russische literatuur over het bezoek van de
De periode 1865 tot 1870'. Dr. F. van Soeren voorTsaar aller Russen bekend is. Verschrikkelijk jamzag de stukken van commentaar, zocht er illustramer is het dat al snel blijkt dat verantwoording
ties bij en Mercurius zorgde voor de afwerking.
(literatuur of noten) in het Nederlandse deel geheel
Om met het laatste te beginnen: het is een bijzonontbreekt en er vele aantoonbare fouten zijn
der mooi boekje geworden, rustige bladspiegel,
gemaakt. Enige distantie van het onderwerp - er is
prima drukwerk, een 'statig' uitgegeven werkje,
weinig kritiek op de Tsaar (de bouw van St.
passend bij het karakter van de tekst. Een prachtig
Petersburg ten koste van vele, vele doden, had
detail is de in 'gaas' verpakte omslag. Het boekje
zeker genoemd moeten worden) - had ook gemoe- waarin dus de eerste notulen uit het bestaan - is bij
ten.
het 130-jarig bestaan van de kring Zaanland van de
Toch heb ik de verhalen met zeer veel genoegen
KNMG aan het bestuur aangeboden.
gelezen. Het zijn echt 21 verschillende artikelen
„De heer Harreveld zegt nu ongeveer 200 subcutageworden, met maar weinig overlap. Als je wetenne injecties te hebben gedaan en deze methode zeer
schappers die opdracht geeft, dan lukt dat vast niet.
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Ik lees ook in deze verhalen dat het tijd wordt voor
een grote, tweetalige, wetenschappelijke bijdrage
over het bezoek van Peter I aan Nederland. Er valt
veel recht te zetten, nog meer in twijfel te trekken
(het leuke is dat dit soms ook in de artikelen
gebeurt) en ook zijn nieuwe aspecten en nieuwe
zienswijzen in zo'n boek te verwerken. Als er geld
is voor deze publikatie, dan moet er zeker geld zijn
voor een dergelijke studie.
Dit is voorlopig de laatste keer dat ik een (nog
nooit zo groot) boekennieuws heb geproduceerd.
Door verhuizing naar elders ben ik niet langer in
staat om u tijdig en zo volledig mogelijk van nieuwe publikaties op de hoogte te brengen. In een kleine acht jaar (27 nummers) heb ik tussen de 150 en
200 publikaties besproken. Ik hoop en neem aan
dat de redactie van Anno 1961 iemand vind om het
Boekennieuws voort te zetten.
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auteurs: 075-6874002 (na 18.00 uur). Prijs: f29,90.
P. Bruijn, Aan een kronkel in de Zaan. 80 blz. met
zwart-wit foto's. Wormerveer 1995. Uitgegeven en
te bestellen bij de auteur: 075-6283444. Prijs:
f 29,90.
A. van Braam, De dorp s re keningen van West- en
Oostzaandam 1636-1811. Wormerveer 1995. 26
blz. met noten en zwart-wit illustraties.
Prijs: f 14,-.
A. van Braam, Aspecten van de Zaanse binnenhuiscultuur 1640-1724. Wormerveer 1995. 21 blz.
met noten en zwart-wit illustratie. Prijs: f 12,50.
A. van Braam, De vissershaven van Zaandam.
Ger Jan Onrust
Wormerveer 1995. 25 bz. met noten en zwart-wit
illustratie. Prijs: f 13,50.
De brochures zijn te bestellen bij A. van Braam,
Besproken zijn:
Zaan stroom 27, 1521 PL Wormerveer.
J. van der Laan, C. van Sijl, L. de Smet.
J.L. de Jager, Arm en rijk kunnen bij mij hun inkoIndustrielandschap de Zaan. PIE rapportreeks 22.
pen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en
Zeist, Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed
Koninklijke Ahold. 358 blz. met kleuriillustraties, 1995. 123 blz. met (extra) bijlagen, waaronder een
noten, bibliografie en register. Ahold/Tirion, Baarn
literatuurlijst, objecten-inventarisatie en een
molen- en industriekaart. Met noten en zwart-wit
1995. ISBN 90-5121-559-2. Prijs: f 39,50.
Stichting Zaans Schoon (samenstelling: H.
illustraties. Dit rapport is, evenals de rapporten
over Suiker-, suikerwerk-, cacao en chocolade
Pielkenrood), Stichting Zaans Schoon. Verslag
over de jaren 1988-1994. 40 blz., met zwart-wit
industrie (deel 2), Papierindustrie ( 1 1 ) ,
illustraties. Zaans Schoon, Zaandijk 1995. Prijs: Houtverwerkende industrie (17), Olie- en margarine-industrie (20) en Grafische industrie (21) voor f
f 15,-.
25,- (exclusief portokosten) te bestellen bij PIE,
A. Pasterkamp-B akker, Mijn jeugdjaren in Oud
West Zaandam 1914-1928. 32 blz, met groen-wit
Postbus 948, 3700 AX Zeist, tel. 03404-32999.
S.H. Hoogterp, De geschiedenis van het Fort
illustraties. Prijs: f 14,95.
Spijkerboor. Nederlandse Historiën, no. 4/5, jg. 29.
W. van 't Schip, Alkmaar Packet 1864-1950. 120
blz. met zeer veel lichtbruin-wit illustraties en een
90 blz. met zwart-wit illustraties en literatuuropgave. Voor ongeveer f 10,- te bestellen op 01891korte bronvermelding. Haquebard bv, Amsterdam
1995. Te bestellen door f 37,80 te storten op nr.
13003.
De stukken spreken ... Notulenboek voor de afde697212866 ING-bank Amsterdam, t.n.v. Alkmaar
ling Zaanland en omstreken der Nederlandsche
Packet, Amsterdam of het sturen van een
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst,
Eurocheque/Girobetaalkaart met hetzelfde bedrag
naar Alkmaar Packet, Appel weg 48, 1033 AV opgericht in 1865. De periode 1865 tot 1870. Van
commentaar voorzien door F. van Soeren.
Amsterdam.
Uitgegeven in eigen beheer. Zaandam 1994. Prijs:
J.P. Thijsse, Eik & Beuk. Met kleurenillustraties
van J. Voerman jr., C. Rol, H. Rol en A. Meussen.
f 29,90.
Rusland en Nederland aan het einde van de zevenTellus, Zutphen 1995. Tot april 1996 alleen te koop
tiende eeuw. Ter ere van de 300e verjaardag van
bij Natuurmonumenten en (met spaaractie) voor
f 19,90 bij Verkade. Daarna voor f 29,90 in de
het bezoek van Peter I en het Grote Gezantschap
aan Nederland in 1697-1698. Verhandelingen van
boekhandel.
Petersburgse scholieren van hogere klassen voorJ. Brinkhuijsen, Nederlands Hervormde Weeshuis
gelezen in de conferentie in maart 1995. Slavia BV,
te Oostzaan. 52 blz. met zwart-wil illustraties.
Oostzaan 1995. Te bestellen door overmaking van St. Petersburg 1995. 143 blz. in de Russische en
Nederlandse taal (55 blz.), met zwart-wit illustraf 13,20 (incl. portokosten) op de bankrekening van
ties. In beperkte oplage te verkrijgen bij Stichting
de auteur (35.05.17.517).
E. Raap, Pluimveehouderijen in Waterland 1870- De Nieuwe Kerk te Amsterdam.
1940. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 13e
jaargang no. 2 (1995). Te bestellen bij Stichting
Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht. Telefoon
030-343148. Losse nummers: f9,50 (acceptgiro bij
blad).
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Kroniek
Decemher /99.\ reconstructie van hel \ia\keerterrein hij de Zaanse Schans, in samenhang mei het te realiseren museum. De
werkzaamheden moesten - hangende de
afhandeling van de he~.\\'aarschriften - een
aanvang nemen, om hel recht op subsidies
te behouden.

Plaats en uiterlijk Zaans Museum
zorgen voor emotionele discussies
Het Zaans Museum, dat moet worden
gebouwd nabij de Zaanse Schans, zorgde voor
grote ophef in de voorbije maanden. Ook bij
het samenstellen van de/e Kroniek (einde
november) was die nog niet geluwd. De opgelaaide en aangewakkerde emoties bleven een
rol spelen tijdens de discussies over de plaats
en het uiterlijk van het museum, terwijl inmiddels de afdeling Juridische Zaken van de
gemeente Zaanstad zich over de bezwaarschriften boog.
De eerste berichten dat het Zaans Museum,
naar een ontwerp van de Bossche Architect C.
van Hillo, tot discussie leidde, kwamen al in
mei in de kranten - toen leden van de

Vier maanden de Zaanstreek dit keer. als
gevolg van de speciale Anno/Met Stoom,
die in verband met Sail werd uitgebracht.
Voor een vereniging die ooit als "Vrienden
van de Zaanse Schans' werd opgericht
waren het roerige maanden - de bouwplaats
en het uiterlijk van het Zaanse Museum
nabij de Schans zorgden voor ophef, en de
grote klomp bij de klompenmakerij wellicht nog voor meer. Deze twee, veelvuldig
in de pers beschreven controverses, lichtten
wij uit de Kroniek, we maakten er tekstkadcrs van. Voor het overige chronologisch:
de Zaanstreek zoals Dagblad Zaanstreek en
de Zaanse Gezinsbode er van juli tot en met
oktober over berichtten.
3 juli
De collectie van het door de Westzaner G.
Visser opgebouwde IJsmuseum (gevestigd
in de 60 vierkante meter grote voorkamer
van zijn woning) wordt mogelijk overgenomen door IJsclub Lambert Melisz. Visser
gaat verhuizen en liet weten van 'het hele
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Vereniging De Zaanse Molen tijdens hun jaarvergadering zich opwonden over het ontwerp.
In augustus voerde dat tenslotte tot het olïlcieel naar buiten gebrachte standpunt van
deze vereniging 'dat het museum door zijn
grootte niet in de bebouwing van de Zaanse
Schans past' (het is formeel overigens net buiten de Schans gedacht). Bepleit werd vestiging in een van de aan de Schans toe te voegen pakhui/en. De stuurgroep die de museumbouw begeleidt, liet vervolgens in september weten aan de oude plannen vast te houden.
De Zaanse bebouwing kenmerkt zich traditioneel door diversiteit, een museum in een oud
gebouw wordt duurder en het museale
gebruik moet aan dat pand worden aangepast,
en zaken als klimatologische beheersing worden veel moeilijker te regelen - waren de argumenten. Om subsidies niet mis te lopen, von-

zwikkie' af te willen. De IJsclub wil de
collectie nu samenbrengen in een Zaans
gebouwtje op het terrein van de vereniging
en de status van "vierde Nederlandse
IJsmuseum' verwerven.
4 juli
De gereformeerde kerk aan de Parklaan in
Zaandijk, waeht een restauratie. In haar
zeventigjarig bestaan heeft de kerk nooit
ingrijpende opknapbeurten hoeven te
ondergaan, maar inmiddels is restauratie
broodnodig. Onder meer de vloerbalken
worden vervangen en de kerk wordt
opnieuw geschilderd.
6 juli
Tegen de voorgenomen sloop van het pand
Lagedijk 276 te Zaandijk kwamen de
Stichting Zaans Schoon en omwonenden in
het geweer. Het pand, tot voor kort woonhuis, werd verworven door de belendende
Van Wijngaardens Fabrieken. Dit bedrijf
wil tot sloop overgaan, om vervolgens uit te

den de voorbereidingen voor museumbouw
ondanks de bezwaren voortgang.
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst eind
september in het Gemeentearchief te Koog
waren er opnieuw veel emoties - de stuurgroep bleef echter aan de gekozen plaats en
Van Hillo's ontwerp vasthouden. Voorzitter
A.Heijn van Stichting de Zaanse Schans
(bouwheer van het museum) liet daags hierna
schriftelijk welen dat men 'nooit kan verwachten dat er iets zal komen waarmee iedereen instemt/ In de loop van oktober bleek
overigens dat het museum naast kritiek ook op
steun uit de bevolking kon rekenen: de eerste
schenkingen voor de collectie kwamen binnen. Bij monde van Zaanstads cultuur-wclhouder Schilder-Mantel liet de stuurgroep
weten nog steeds uit te gaan van het begin van
de bouw in de eerste helft van 1996.

breiden. Delen van het bedreigde pand
dateren uit circa 1700.
6 juli
De herstelwerkzaamheden en bouwtechnische verbeteringen aan het Monumento
Urbano in de Zaandamse wijk Westerwatering zijn vrijwel voltooid. Het gebouwtje werd prooi van vocht en vandalisme,
maar kan binnenkort weer als 'wissel-atelier' van kunstenaars dienen.
7 juli
Bij Krommeniedijk werd een aantal
bodemvondsten gedaan. De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(AWN) stelde dat mogelijk restanten van
een boerderij uit de Ijzertijd zijn gevonden.
7 juli
Vereniging Open Monumenten maakt zich
zorgen over het ledenaantal van 7500. De
vereniging, die zich sterk maakt voor het

behoud van het cultureel erfgoed, liet bij
monde van voor/itter M. Voorhoeve weten,
de problemen te wijten aan de naamsovereenkomst van de vereniging met die van de
jaarlijkse X)pen Monumenten-dag'. De
naam wil men komend najaar wijzigen.

14 juli
Amateur-archeologen vonden bij opgravingen in Akersloot een scherf van een steengoedkruik met een gedeelte van een stempel of medaillon. De kruik bleek tussen
1568 en 1594 gemaakt door de Belgische
pottenbakker Jan Emens Mennicken.

15 juli
Bouwbedrijf Kakes maakte het voornemen
bekend een bouwvergunning aan te
vragen voor hel plaatsen van het beeld
De Houlwerker bij de Zaandamse
Houthavenkade. Zodra de vergunning binnen is, wordt begonnen met een actie onder
de Zaan se bevolking - /ij kunnen steentjes
met daarin hun naam kopen, waarmee hel
pleintje rondom het beeld /al worden
gelegd. In totaal is l()().()()() nodig, voor het
grootste deel om het beeld in brons te laten
«lieten.

19 juli
In opdracht van de gemeente Zaanstad /al
door deskundigen van de Universiteit van
Amsterdam archeologisch onder/oek worden verricht vóór wordt begonnen met de
bouw van 5000 woningen in Saendelft
(Assendelft-Noord). Oostelijk van Assendelft werd nooit eerder een dergelijk
bodemonder/oek verricht. Het is overigens
/aak haast te maken met de/e klus om te
voorkomen dat er vertragingen bij de uilvoering van de bouwplannen oplreden.

20 juli
Het Recreatieschap Waterland /oekt steun
bij verffabrikanten om een in 1994 ingestelde subsidie te kunnen handhaven. De/e
subsidie wil het gebruik stimuleren van oorspronkelijke Waterlandse kleuren bij het
schilderen van karakteristieke houten panden (en bijvoorbeeld ook kaakbergen, bruggen en hekken). Van de oorspronkelijke
15.000 gulden die het Nationaal Landschap
Waterland, de gemeente Waterland en de
deelraad Amsterdam-Noord destijds bijeenbrachten, is inmiddels 11.500 gulden
izebruikt.

20 juli
De Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis heeft de Ads. Bouwman-prijs ingesteld. Vanaf 1996 wordt de prijs ( v i j f t i e n honderd gulden en een oorkonde) iedere
twee jaar toegekend. In aanmerking voorde
prijs komen: een studie naar de historie van
bouwen en wonen in de ruimste /in van het
woord, of een schriftelijk onderbouwde restauratie van een historisch pand. De prijs is
vernoemd naar Andries Bouwman (19001985), mede-oprichter en lange tijd boegbeeld van de Vereniging Vrienden van de
Zaanse Schans.

27 juli
Het /iet er naar uit dat de acties tot heropenstelling van de uit 1727 daterende
Zaandijker sluis succesvol /.ij n geweest.
Zaanstads wethouder L. Berkhout liet
weten, dat de gemeente Zaanstad, enige
sponsors en Waterschap Het Lange Rond
het eens werden over de financiering van
het herstel van de sluis. De kosten /uilen
3.5 ton bedragen. Na de restauratie wordt
Het Lange Rond eigenaar van de sluis, en
/al dit waterschap voor het verdere onderhoud /om dragen.

Serene rust in de Schans, hij de snperklomp, tic ildi> na Sinterklaas.
Hij de klompenmakerij is juist een kersthoorn aaiwekomen.

Folklore in Zaanse Schans:
iedereen rn/iet met iedereen
De /aansc Schans, hel historische woonb u u r t j e en de
toeristische t o p a t t r a c t i e ,
maakte /'n reputatie dat ' r u / i e er tot de lloklore behoort' de afgelopen maanden weer
ruimschoots waar. U i t e i n d e l i j k liet op 17
oktober een commissie van inderdaad w i j / e
m a n n e n (geformeerd en aan het werk getogen op last van de rechter) weten dat de
supcrklomp hij de k l o m p e n m a k e r i j mag b l i j ven staan. Maar al hadden de discussies /.ich
de voorliggende maanden op die klomp toegespitst, de commissie (onder voor/illcrschap van oud-staatssecretaris R. in 't Veld)
l i e t weten dat het behoud van de klomp haar
m i n s t b e l a n g r i j k e boodschap was. Mr is
/ovccl mis in de Schans dat de discussies
o v e r de klomp laat slaan die over de tot
72.000 gulden opgelopen dwangsom die de
Schans van de k l o m p e n m a k e r i j eiste nogal
r i d i c u u l /.ijn. liet de commissie (samenge-
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v a t ) w e l e n . De Schans /on ten onder gaan in
een d r a a i k o l k van teruglopende om/et,
slechte communicatie, gebrek aan onderling
vertrouwen, en een bestuur dal meent /ich
boven de p a r t i j e n ie k u n n e n plaatsen en
dwingende d i r e c t i e v e n Ie mogen uitvaardigen. E\' moet - vóór februari 1996 - een
nieuw beleidsplan komen; een onder leiding
van een extern deskundige op te stellen
' g r o n d w e t ' , w a a r iedereen /ich aan moet
houden.
Dat er meer speelde dan de discussies rond
de klomp b l i j k t uil de volgende selectie van
berichten over de Schans die de krant haalden: 4 j u l i lieten 11. W i l l i g en N. Quakernaal
namens bewoners en ondernemers welen te
menen dal de Schans mei de aangestelde
directeur, de verdrievoudigde personeelsbe/elling, en de computergestuurde slagbomen
ruim boven haar stand leefde, en dat de
s t i c h t i n g de hoge kosten op de bewoners en

gebruikers van de Schans afwentelde. Drie
dagen later eiste de bewonersvereniging dat
de bij de privatisering van de Schans ingestelde overlegstructuur weer /.ou worden
hersteld met andere woorden: dat niet alleen
de directeur maar ook liet b e s t u u r van
Stichting de Zaanse Schans met bewoners
en ondernemers /ou overleggen. Begin
oktober
maakten
de
leden
van
Ondernemersvereniging cle Zaanse Schans
/ich ra/end op het bestuur van de stichting
en boycotten /ij een
bijeenkomst.
Onderwerp daar had moeten / i j n de
Krfgoedwinkel, die u i t e i n d e l i j k 20 oktober
in het bc/oekerscentrum werd geopend.
Secretaris L. Hooft van de ondernemersvereniging liet per brief aan het bestuur weten:
' W i j ver/etten ons tegen de door u dwingend
gecreëerde doorgang lot de Schans (het
be/oekerscentruin), een o n r e c h t m a t i g e
be/oekersfuik. waarin u nu ook nog bestetlinuen w i l t mum afromen.'

31 juli
Molenaar H. Borst van De Woudaap meldde naar de rechter te gaan, aangezien hij in
de molen wil blijven wonen. Waterschap
Het Lange Rond meldde, dat het werk van
Borst in de toekomst door een amateurmolenaar moet worden gedaan. Gelijktijdig
werd ook besloten het kruiwerk van de
molen te vervangen.
3 augustus
Enige ophef over waarschijnlijk een uit de
hand gelopen grap: Het Honig-Laanfonds
stelde tienduizend gulden subsidie beschikbaar aan het Dorpshuis in Oostknollendam,
onder voorwaarde dat de bestuurders van
het fonds een vrijkaartje van een van de
voorstellingen in het Dorpshuis zouden
krijgen, 'bijvoorbeeld van Youp van 't
Hek'. Geschrokken over de publiciteit liet
een woordvoerder van het HonigLaanfonds weten dat "het geld al was overgemaakt en niet teruggestort hoefde te worden als de vrijkaartjes achterwege bleven'.
12 augustus
De Landbouw, het voormalig gemaal in
Nauerna, staat opnieuw te koop. In mei
1994 werd de eerste verkoopprocedure van
het gebouwtje stopgezet, toen bleek dat de
grond eronder vervuild was. Nadat de
omgeving van de vroegere dieseltanks en
kolenopslag was afgegraven, kon het pand
opnieuw in de verkoop worden gebracht.
15 augustus
Naarstig was men op zoek naar een exploitant voor de gerestaureerde schuur bij paltrokmolen De Held Jozua in de Zaandamse
wijk Westerwatering. De bedoeling is dat er
een restaurant in wordt gevestigd.
21 augustus
De kadastrale gegevens van de voormalige
gemeentes die in Zaanstad opgingen, worden binnenkort op microfilm gezet. In de
leggers (nu een paar strekkende meter)
werd sinds 1832 al het grondbezit per perceel op nummer geregistreerd. Door het
verfilmen (gesubsidieerd door de provincie
met 17.000 gulden) wordt verder verval
voorkomen en worden de gegevens bovendien veel eenvoudiger beschikbaar voor
geschiedvorsers. De fiches komen in de studiezaal van het Gemeente-archief Zaanstad.
22 augustus
De Prins van Oranje, de in 1908 gebouwde
stoomboot waarmee een veerdienst tussen
Amsterdam en Alkmaar werd onderhouden, ligt in de Shipsdockwerf in
Amsterdam. De bedoeling is om een verzwaarde kiel aan te brengen. De scheepvaartinspectie achtte deze te licht en de boot
daardoor instabiel.

22 augustus
Een felle uitslaande brand legde de monu-
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mentale boerderij aan de Dorpsstraat 415 in
Assendelft voor meer dan de helft in de as.
Het pand uit 1895 was een fraai voorbeeld
van een hooihuisboerderij en was omringd
door knotwilgen.

23 augustus
Gedeputeerde Staten plaatsten ten onrechte
het pand Kanaal weg 16 te Assendelft op de
monumentenlijst. Zij moeten de procedure
opnieuw voeren. Dat besliste de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
GS verzuimden de adviescommissie over
het pand te horen. Eigenaar J. van der Stelt
verzet zich tegen het plaatsen van zijn pand
op de lijst. Aan zijn inhoudelijke bezwaren
kwam de Raad van State-afdeling door het
ontdekken van de vormfout echter niet toe.
23 augustus
De brug over de Poelsluis te Wormer moet
worden verbreed in verband met de
transporten naar de nieuw te bouwen
beheersboerderij van Natuurmonumenten.
Dat schreef de Contactcommissie
Oostknollendam in haar bezwaarschrift
tegen de boerderijbouw. De commissie
beijvert zich al jaren voor het opknappen
van de brug; aan het sluipverkeer door
Oostknollendam zou volgens het orgaan
dan een einde komen. Ook het bouwverkeer voor de boerderij zal via Oostknollendam gaan, vreest men.
24 augustus
De Stichting Vrienden van de Held Jozua
startte met de inschrijving voor een serie
bijzondere telefoonkaarten, ontworpen
door de Zaanse Wenda Douma. Met de set
wordt ingespeeld op de internationale rage
telefoonkaarten te sparen. De stichting
hoopt zo'n drieënhalve ton aan de actie
over te houden. Het geld is nodig om de al
deels herstelde paltrokmolen in de
Zaandamse wijk Westerwatering weer
draaiend te krijgen.
25 augustus
Staatssecretaris Nuis bezocht Fort Veldhuis
(aan de Genieweg van Heemskerk naar
Assendelft), onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Hij liet zich voorlichten over
de monumentale waarde en het museale
gebruik van het gebouw. In Fort Veldhuis
heeft Aircraft Recovery Group 1940-1945
een tentoonstelling en wissel-exposities
over opgegraven vliegtuigen (of onderdelen
daarvan) die tijdens de Tweede
Wereldoorlog neerstortten.
l september
Het nieuwe Verkade-album vEik en Beuk'
werd ten doop gehouden. H. Wals,
coördinator van het Europees Natuurbeschermingsjaar in Nederland, overhandigde het eerste exemplaar aan drs. FE.
Verkade, voorzitter van de Verkadestichting. De tekst voor vEik en Beuk'

schreef Jac. P. Thijsse al in 1930, maar het
album kwam wegens onenigheid tussen
Verkade en de schrijver nooit uit. Gelukkig
bleef het manuscript, evenals een aantal
illustraties, behouden. Het album moet gelden als eerbetoon Thijsse, die vijftig jaar
geleden overleed.

9 september
Leden van Vereniging Wijkoverleg OudWest te Zaandam maken zich zorgen over
het verdwijnen van oude panden uit hun
stadsdeel. Dat lieten zij Zaanstads wethouder van Stadsontwikkeling M.
Horselenberg tijdens een rondleiding
weten. Leden van de vereniging wezen de
wethouder onder meer op de volgens hen
bedreigde panden van het Uzerhuis en P&R
Waterbedden aan de Westzijde.
12 september
Het conflict tussen het Comité Tot Behoud
Dorpsschoon Oud Koog en het gemeentebestuur van Zaanstad over Parkzicht duurt
voort. Het comité blijft zich verzetten tegen
sloop van het verzorgingstehuis Parkzicht,
terwijl Zaanstad meent dat het comité nieuwe plannen voor dit terrein in de weg staat.
13 september
De toren van de Oostzijderkerk in de
Klauwershoek in Zaandam krijgt een grote
opknapbeurt. Het voegwerk wordt vernieuwd, stenen worden gereinigd, en hout
wordt op rot gecontroleerd en daarna
geschilderd. De drie ton die de onderhoudswerkzaamheden vergen, worden door
gemeente Zaanstad opgebracht.
16 september
De Stichting Oude Hollandse Kerken
bestond twintig jaar en vierde dat met een
open dag met theater, muziek, lezingen en
excursies in en rond de Westzaanse
Zuidervermaning. Dit was de eerste kerk
die door de jubilerende stichting werd aangekocht. Het pas gerestaureerde orgel van
de kerk werd tijdens de open dag opnieuw
in gebruik genomen.
20 september
De Vereniging tot Behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek
Zaanstreek (MBTZ) wil het kantoorpand
van Bruynzeel aan de Pieter Ghysenlaan in
Zaandam als monument behouden.
Bruynzeel ziet daar niets in, en heeft bij de
gemeente Zaanstad een sloopvergunning
aangevraagd.

20 september
Een werkgroep van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek gaat proberen te voorkomen dat nog meer broedplaatsen voor de
gierzwaluw verloren gaan. Sinds sneldekpannen in de woningbouw worden toegepast, vinden de vogels steeds moeilijker
geschikte broedplaatsen.

22 september
Bij scheepswerf Brouwer aan de Hogendijk
in Zaandam ligt sinds kort het stoomschip
'Elfin', dat als restauratieproject van de
Stichting tot Behoud van het Stoomschip
door de Koger Frank Boom met hulp van
vrijwilligers wordt opgeknapt. De restauratie richt zich voorlopig op het bovengedeelte van het schip; als de toestand van de
bodem goed is, hoopt men er de volgende
zomer weer mee te kunnen varen.
26 september
Houthandel Konijnenburg aan de
Noorddijk te Wormerveer zal de bedrijfsactiviteiten beëindigen, naar aanleiding van
plannen om op het bedrijfsterrein woningen
te bouwen in het kader van het
Zaanoeverproject. Onderhandelingen met
een woningbouwvereniging zijn gaande.
Voor drie van de vijf personeelsleden van
de houthandel valt het sluiten van het
bedrijf gelijk met hun pensionering.

27 september
Een schilderij van Claude Monet, waarop
de Voorzaan en de Westerhem te zien zijn
werd op de nationale kunst- en antiekbeurs
PAN getoond.
30 september
Molendag: voor de Zaanstreek dit jaar extra
bijzonder omdat het drieduizendste lid voor
vereniging De Zaansche Molen werd verwacht.
4 oktober
Dick Kerssens maakt gebruik van de VUT.
De medewerker van het Gemeente-archief
Zaanstad kondigde aan zijn oude werkplek
nog met regelmaat te zullen bezoeken,
'maar ik hoef alleen nog van mezelf'. Dick
Kerssens heeft een grote reeks publikaties
over de Zaanstreek op zijn naam en is dé
kenner van beeldmateriaal dat in de Atlas
van het Gemeente-archief berust.
5 oktober
Avero verzekeringen in Den Haag (waarin
het Zaanse Vezeno is opgegaan) sloot een
sponsorovereenkomst met het nieuw te
bouwen Zaantheater. De foyer van het
theater krijgt de naam van het verzekeringsbedrijf.
7 oktober
Gemeente Zaanstad wil het Guisveld en het
Westzijderveld toegankelijker maken voor
publiek. Terwijl men probeert rekening te
houden met de natuurwaarde van deze
gebieden, wordt gedacht aan bijvoorbeeld
een bezoekerscentrum, en wandel- en fietspaden.

10 oktober
De Jaarprijs VVV werd toegekend aan de
Stichting Zaandijk 500, die in september

1994 het vijfde eeuwfeest van Zaandijk
organiseerde. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of een organisatie die
zich in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Zaanstreek.
10 oktober
Albert Heijn verrichtte de officiële heropening van 't Reght Huys te Westzaan, De
restauratie van zeven ton die de afgelopen
jaren werd uitgevoerd was daarmee voltooid. Wensen voor het pand blijven
bestaan. Zaanstads burgemeester Bruinsma
overhandigde in dat licht de uitvoerende
stichting 25.000 gulden, bestemd voor een
nieuwe verwarmingsinstallatie.

12 oktober
Het Agathepark in Krommenie wacht een
tweede grote opknapbeurt, waarbij onder
meer wordt gezorgd voor een betere verbinding tussen de twee afzonderlijke delen
ervan. Begin januari 1996 moet het park
volgens de plannen weer in optimale staat
zijn.
12 oktober
De uit 1926 daterende houten ophaalbrug
over het Kattegat in Zaandam wordt op de
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Burgemeester en wethouders van Zaanstad
voldoen hiermee aan een verzoek van
Zaans Schoon. Het blijft de vraag of de
ophaalbrug op de huidige plaats kan blijven. Door de toenemende verkeersdrukte
op de Hogendijk kan een nieuwe, bredere
brug noodzakelijk worden. In dat geval
moet de oude brug worden verplaatst.
16 oktober
Een jarenlange Wormerveerse traditie verdween. Het miniatuur-stoomlocomotiefje
Hercules is definitief uitgerangeerd. Op het
Marktplein, waar het treintje reed, komt een
winkelcentrum.
17 oktober
In Krommenie werd een Historisch
Genootschap opgericht, met als doelstelling
de geschiedenis van Krommenie uit de vergetelheid te halen, inclusief die van de
voormalige buurtschappen Krommeniedijk, Krommeniehorn en de Busch.
17 oktober
De gemeente Zaanstad, de provincie
Noord-Holland, Staatsbosbeheer, WLTO,
en Stivas "De Groene Buffer' werken
samen onder het motto: vDe Reef Boven
Water'. Een uniek project met de bedoeling
dammen te leggen die voorkomen dat de
weilanden in De Reef in Westzaan telkens
onder water komen te staan.

18 oktober
Molen De Os in Zaandam onderging een
groot onderhoudsbeurt. De houten spanen
van de molenromp werden vervangen door
dekriet.

18 oktober
Roosmolen De Hercules, bij veel
Zaankanters bekend als vde Amerikaanse
windmolen in de Kal verpolder', zou naar
verwachting binnen enkele dagen weer in
gebruik komen. Een groep liefhebbers van
de molen, in een stichting verenigd, heeft
zich daar vanaf 1993 voor ingespannen. De
restauratie kostte (bijvoorbeeld doordat
onverwacht een aantal assen vervangen
moest worden) veel meer dan was begroot de stichtingsbestuurders maakten zich daar
ernstig zorgen over.
19 oktober
Veel onduidelijkheid over de toekomst van
het monumentale pand Batavia aan de
Veerdijk te Wormer. Leek er begin oktober
volgens de berichtgeving geen wolkje aan
de lucht en zou de toekomstige eigenaar er
onder meer een Grand Café in mogen vestigen - enige dagen later meldden de kranten
daar bezwaarschriften tegen. Deze 19e
oktober lijkt het zelfs niet meer zeker dat
het pand verkocht wordt. Per l december
moet de kandidaatkoper tien procent van de
prijs hebben gestort en op l maart de resterende negentig procent. Onduidelijk is of hij
dat kan opbrengen.

28 oktober
De twee Tafelrondes van de Zaanstreek
bestemmen dit jaar de opbrengst van hun
kerstpakkettenactie aan het herstel van een
aantal textielstukken uit de collectie van het
Zaans Historisch Museum. Het herstel hiervan is specialistenwerk, per stuk bedragen
de kosten gemiddeld zo'n vijfhonderd gulden.
NB
De data boven het bericht verwijzen naar de
dag van publikatie, dat is meestal niet de
dag van de gebeurtenis.
Annemieke Emond/Jan Pieter Woudt
(Foto's: Annemieke Emond)

Culturele agenda
31 dec 1995-31 jan 1996
Tentoonstelling 'Gevonden in de Vlusch',
slootvondsten uit Krommenie in Zaans
Historisch Museum, Lagedijk 80 te
Zaandijk.
(open: di/vr 10.00-12.00 uur en 14.0016.00 uur, zo. 14.00-16.00 uur. Entree vol w.
f 2,50; kind f 1,50, mjk gratis)

25 maart 1996
Ledenvergadering, aansluitend lezing van
mr. E J. Wytema over 'Ontwikkelingen
langs de Zaan en aan de Dijk' Georganiseerd door de vereniging 'Vrienden van
het Zaanse Huis'. De bijeenkomst zal
plaatsvinden in het Raadhuis van Zaandijk,
Lagedijk 106. (aanvang; 20.00 uur)

Tot en met 7 januari 1996
Tentoonstelling 'Varen voor de vrijheid
1940-1945', ervaringen van de zeeman
in oorlogstijd. Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Kattenburgerplein l, 1018 KK Amsterdam (bereikbaar
met bus 22 of 32 vanaf het Centraal Station,

Gehele jaar
Het gehele jaar door op de eerste zondag
van de maand een diavoorstelling door de
heer G. van Velzen in het Natuurhistorisch
Museum, E. Heimansstraat l, 1504 LB
Zaandam van 13.30 uur tot 17.00 uur.

5 minuten).

(open; dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00
uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.
10 januari 1996
Lezing van de heer J. Schokkenbroek
over 'Noord-Hollanders en de walvisvaart'.
Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging afd. ZaanstreekWaterland. De bijeenkomst zal plaatsvinden in zaal 'De Aansporing', Stationsstraat
15, 1506 DA Zaandam,
(aanvang 20.00 uur, toegang gratis)
23 januari 1996
Forumbijeenkomst over het nieuw te bouwen Zaans Museum. Georganiseerd door
de Vereniging 'Vrienden van het Zaanse
Huis'. De bijeenkomst zal plaatsvinden in
het Raadhuis te Zaandijk, Lagedijk 106.
(aanvang 20.00 uur)
20 februari 1996
Afdelings-jaarvergadering, aansluitend zal
drs. D.M. Bunskoeke, archivaris van
het Streekarchief Waterland, spreken over
genealogische bronnen bij het Streekarchief
Waterland. Georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging afd.
Zaanstreek-Waterland. De bijeenkomst zal
plaatsvinden in zaal De Aansporing,
Stationsstraat 15, 1506 DA Zaandam, (aanvang 20.00 uur, toegang gratis)
20 maart 1996
Lezing van drs. R.E.O. Ekkart over
'Portret-identificatie'. Georganiseerd door
de Nederlandse Genealogische Vereniging
afd. Zaanstreek-Waterland. De bijeenkomst
zal plaatsvinden in zaal 'De Aansporing',
Stationsstraat 15, 1506 DA Zaandam, (aanvang 20.00 uur, toegang gratis)
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N I E U W E JAARS-WENSCH
Aan de Burger Compagnie, onder de Collonel Cornelis Schermer,
tot Oostzaandam, voor het Jaar 1796.
j k als Tamboer Majoor, ik kom u nederig groeten,
By het vernieuwen van, een nieuw1 begonne jaar,
Ik doe hier myne wensch, in vrindelykheid ontmoeten,
Maar met geen groote zwier, of met een groot misbaar,
Neen dat mag ik niet doen, -te lasteren fchelden vloeken,
Maar min en vrtndelyk, te zyn by ieder één,
Gods wooit, Gods wy ze woort, ja die gewy de boeken,
Die leeren my dus dan, en daarom wil ik geen,
Geftves of fehempéry, nog lasteren nog fchelden,
Op myne evenmensch, die anders denkt als ik,
Dat past my niet te doen, maar wel aan waare helden,
Schryf ik myn wensch of digt, die 't waare heyl mee wil,
En dat vertrouw Ik vast, dat die tans is te vinden,
Bymynen Colenel, Cornelis Schermer-,
En ook mee by die geen, die 't groene vaan ontwinden,
En zwaaijen over 't hooft, dié ftaan als een ceder,
Op Libanon geplant, zo vast om vry te leèven,
Ons brave Cappieteyn , vol moet vol .vuur vol geest,
Wanneer hy kommandeert, en Dirk Dekker 't geven,
Van zynkommando dan, die toont dit dan het meest,
Jan Graskam (laat Paraat, als Adjudant i ot heeden,
Zyn liefde tot de kryg, Klaas Schermer opper Luytenant,
De tweede op die post, Willem van Orden meeden,
Klaas Lam als Vaandeïik, die toont dit met zyn hand,
Myn eérfte Serzant, is den Burger Kóenraat Brouwer,
En Willem Sommetyn, als tweede in die post,
Zie\Willem Manten mee, de derden mee behouwer,
Van wet en regt voor 's mens, zie Arrieftokraat gebost,
Claas Stam de Korporaal, met Jan de Diaaijer zaamen,
En Aris Stoffelze, ons Kommandant ook mee,
Van het Vaandel Platon, wanneer zy als bekwaamen,
Als vryje krygsliën ftaan, voor Kerk Huys Betftee,
Dees laasten is genaamt, die vaandel dan doe't zweijen,
Jacob Dekker dan. de zoon van Tys in ftand,
Gewapent Burgerey, van Oöszaah in reijen,

Zeer fraay gefchaart voj moet, houw 't zwaart uw in u hand,
Hout niyn fouten en gebreken,
Die ik fchryven of in fpreeken,
JDoor dit Digt gegaan heeft dan,
-

Niemand heb ik voorgenoomèo,

Als ons de noot eens dnngs, mfar God die zal eens geven,
Dat wy de vroede zon, zien fchynen aan de Zaan,
Want waar de kryg God woet, daar is e,en droevig leven,
Daar ichryt de Weeuw en Wees, langs 's Heeren weg in. gaan,
Maar God die 't al regeert, zit ; in zyn Heylighedén,
Die kan ach mag het zyn, wy buide„üwil gëlchiët,
Op aarde mee zoo wel, als in den Hemel meden,
Geef ons de lieve vree, wy fmeeke 't uw ach ziet,
Ons lieve Vaderland, aan Dorpen en Steeden,
Ach laatte /y die 't land, regeren na Gods wil,
Verligt haar geest, doet haar na wetten regtcn reeden,
Beftuuren zoo-'t behoort, dat wy gerust en ftil,
Mag zitten in ons kluys, laat de Muninipaalen,
Hier langs-de zilveren Zaan, ons ftuuren na de wet,
;Der Vreyheyd Broederfchap, Gelykheyd de éér behaalen,
Die God aan 't menschdom fchenkt, -etj zelf heeft ingezet,
Laat Koopman Ambagtsman, u zegen weer aanichouwen,
La»r nering wederom, llameering zaam gepaart,
In min en vrindelyk, de handen zaamen houwen,
Ons waare Godsdienst dan, tot hulp en fteun dan gaart,
Men milden giften in, om armen Wees dan beyden,
Haar noot en armoed, vervullen voor die geen,
Die het van noode heeft, ja God zal voor ons leyden,
Dat alle armoet daar door verdwynt met een,
Door onze Herders dan, door 'swerels wildernis,
Dat wy daar door te zaam, in waare liefde leven,
Alle ongeregtigheyt, na haten ja gewis,
Zal hy zyn zegen weer, aan ons dan weder geven,
Dan zullen wy te zaam, vol vreugt en vrölykheyt.
Ons levent dagen dan, gezond en fris vérflyten,
Dat bidde wy o Godt, maak ons allen bereyd,
Dat wy malkander noqit geen bitter boos verwyten,
Maar dat wy eens gezind , ons levens dagen kan,
Vërwisfelen in vreugt, om u o Godt te loven,
Op dat te wy hier na u eeuwig meden dan,
Mag zingen wel gezind te zamen hier na boven.
Te fchempen maar met vrees en fchroomen,
lic digt ik fchryf zo goed ik kon,
Ik ensch u alle met malkaar,

zalig Nieuwe Jaar,

Door Ü Meede Burg€ï de Tamïx>er.

Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen
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Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 - 6 1 6 0 5 18

b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28
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EEN BEST
ADRES
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken
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HOUTSOORTEN.
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-616422 -6164225
FAX 075-6701265

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

bouwers
"— ^^ ....._...... ' '

o S™ £

van braam • minnesma

•TI < rn ±
Z m
ö Z

t/i

O

I

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55

<T\ CT\
IO S)
vj ^1

C m

Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.
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ft/1 Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam

