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Inhoud
In dit nummer een variëteit aan onderwerpen, variërend van de historie van droogmakerij de
Wijde Wormer tot het 19e-eeuwse wegenpatroon in de Zaanstreek en van koperen lezenaars in
protestantse kerken tot het ambachtelijke lettergieten.

1654Droogmakerij de Wijde
Wormer bestond deze
zomer 375 jaar en dat feit
werd met het nodige feest-
vertoon gevierd. Cees van
Dalsem doet een boekje
open over heden en verle-
den van de droogmakerij.

1658 Om van A naar B te komen
in de Zaanstreek kostte
vroeger aanmerkelijk meer
moeite en tijd dan nu. In
het tweede en tevens slot-
artikel beschrijft
H.C. Dorpema de hinder-
nissen waarmee mobiele
19-eeuwse Zaankanters
werden geconfronteerd.

1663 Naar aanleiding van het
artikel over het perceel

Westzijde 181, genaamd
'Ons Lokaal', ontving
auteur Dick Kerssens der-
mate veel opmerkingen en
aanvullingen dat hij nog-
maals een stukje wijdt aan
het houten pand.

1664 Koperen lezenaars in pro-
testantse kerken zijn er in
diverse maten en soorten.
Welke variëteiten er in de
Zaanse kerken te vinden
zijn, doet Carla Rogge in
haar artikel uit de doeken.

1666 Lettergieten is een vak
apart. In Westzaan wordt
het ambacht nog steeds
beoefend. Hoe dat precies
in zijn werk gaat, zet Jaap
van der Horst uiteen in

zijn artikel over
Stichting Lettergieten.

de

1671 Het Gemeentearchief Zaan-
stad herbergt duizenden
bouwtekeningen.
Van enkele tekeningen uit
Wormerveer is echter niet
duidelijk orn welke gebou-
wen het gaat. Mogelijk
kunnen lezers van Anno
licht in de duisternis brengen.

Verder in dit nummer de
vaste rubrieken: Nieuws
van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis 1652,
Bedoeninkies in de kaikerd
1670, Boekennieuws 1672,
Kroniek 1675 en de Cul-
turele agenda 1678.

Reactie
Van de heer J.A. Latenstein uit Zaandijk ontvingen we een reactie op het artikel van H.C. Dorpema
over wegen in en om de Zaanstreek in vroeger tijd, verschenen in Anno nr. 158.

„Ik heb hiervoor geen archiefstukken nageslagen, maar zoals ik mij de verhalen van mijn vader
herinner, beheerde de Mij. van Communicatiewegen - opgericht door vooral de heren Avis uit
Westzaan - de dorpsweg in Westzaan, de dorpsweg in Assendelft en verder de weg van Zaandijk
naar Westzaan (het Westzanerpad) en vanaf Westzaan het Watermolenpad, de brug over de
Nauernasche Vaart en dan een stuk dijk langs de Nauernasche Vaart tot de Watertoren en vandaar
de Communicatieweg naar Assendelft en verder doorlopend naar de tolhekken bij Assum.
Om de kosten van dit wegbeheer op te brengen werd er tol geheven in Zaandijk, even ten westen
van de molen De Vergulde Bijenkorf, later verlegd tot even ten westen van het kerkhof, op de brug
bij de Nauernasche Vaart, bij het Assummer tolhek, in Westzaan bij de Westzaner dijk en voorzover
ik weet, in Assendelft bij de Assendelver dijk en bij het begin van Assendelft op de grens met
Krommenie.
Er was geen tol tussen Zaandijk en Wormerveer in 1865. Deze tol is pas aangelegd in 1925 ter
bestrijding van de kosten van demping van de dijksloot en de daarop volgende wegverbreding van
de Lagedijk in Zaandijk.
Verder de foto van de kabelpont over het Noordzeekanaal. Volgens de Zaanse Encyclopedie is er
een tweede trekpont in gebruik genomen in het jaar 1925. Deze tweede pont is op de achtergrond
links te zien. De stoomponten voeren vanaf 1932. De foto moet genomen zijn tussen 1925 en 1932,
en gezien de modellen van de auto's op de pont, dacht ik aan het jaar 1930."

Illustratie omslag:
De Veerbrug over de Nauemasche Vaart te Krommenie.
Opname van circa 1870. H. C. Dorpema gaat in zijn
artikel nader in op het I9e-eeuwse wegenstelsel van de
Zaanstreek. (Foto Gemeentearchief Zaanstad)
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Genieweg, 1975. De blok-
jes dubbele woonhuizen
zullen worden gesloopt.
Vrijwel alle bewoners zijn
al vertrokken. Ervoor in de
plaats komt nieuwbouw.
De sloot is ongeveer 25
jaar geleden gedempt.

Telefoon 6402020
Meldpunt bedreigde panden in de Zaanstreek
Stuit u op een situatie die een bedreiging vormt voor een waardevol historisch pand of een dito buurt?
Er is een meldpunt om dit door te geven, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Hoe eerder wij er
bij zijn, des te groter de kans op redding. Dan kunnen we nog iets moois doorgeven aan de volgende
generatie.

Genieweg te Asendelft
Naar aanleiding van het stukje in de Kroniek over de sloop van de woningen aan de Genieweg in
Assendelft, ontvingen wij van de heer G. Bunschoten uit Assendelft onderstaande foto's.

Dorpsstraat 247 omstreeks
1990. De boerderij van
boer Kleijn is twee jaar
geleden afgebroken en
thans geheel opnieuw
opgebouwd.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur

Boek 'Honderd Jaar Zaanstreek'
Op het inschrijfformulier van het jubileumboek
met bovengenoemde titel is enthousiast gere-
ageerd. Veel leden hebben het boek besteld,
sommigen om het per post opgestuurd te krijgen,
de grote meerderheid om het af te halen. Het
boek zal in de loop van oktober verschijnen.
Voor het afhalen geldt het volgende:
na 6 november liggen ze klaar bij het
Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 34,

Annonce
Te koop gevraagd: de complete serie
Ach Lieve Tijd. Tien eeuwen Zaanstreek,
de Zaankanters en hun dorpen. Zwolle
1992-1994. Graag uw reacties naar
Peter Roggeveen, telefoon 075-6313897.

Koog aan de Zaan. Openingstijden: maandag-
avond 18.30-21.00 uur, dinsdag t/m vrijdag
09.00-16.30 uur. Wilt u zo vriendelijk zijn er
voor te zorgen dat u zich kunt legitimeren als
dat gevraagd wordt. Voor uw vrienden en ken-
nissen die geen lid zijn en bang zijn achter het
net Ie vissen is er een troost: binnenkort is het
boek ook verkrijgbaar bij de Zaanse boekhan-
dels, het kost dan f 39,90.
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Cd-rom 40 jaar Anno
Ook hierover kunnen we u positief nieuws mel-
den. De plannen waarover we u in een vorig
nummer informeerden, bleken realiseerbaar en
op het moment dat u dit leest, wordt er al hard
gewerkt om alles wat er in de afgelopen veertig
jaar in Anno is verschenen op een schijfje te zetten.
Ook een paar andere uitgaven van de vereniging
zullen hierop opgenomen worden. Meer nieuws
hierover en over de vraag hoe u zo'n schijfje
kunt bemachtigen, leest u in het volgende nummer.

Nieuw cultuurhistorisch blad
Het gaat niet snel, maar de plannen om te komen
tot een Zaans cultuurhistorisch kwartaalblad,
waarin Anno op zal gaan, beginnen langzamer-
hand gestalte te krijgen. In de periode sinds de
laatste jaarvergadering waarin over dit onder-
werp gesproken werd, is er een redactieteam
gevormd dat al enkele keren is samengekomen
om in de komende maanden aan de slag te gaan.
In dit team is onze vereniging goed vertegen-
woordigd. Het streven is om volgend jaar te
beginnen. We houden u op de hoogte.

Verslag Stichting Zaans Schoon
Zoals u weet is de Stichting onlangs bestuurlijk
zeer dicht tegen onze vereniging aan komen liggen.
Het vorige bestuur heeft nog een verslag het
licht doen zien over de activiteiten in de jaren
1995-1999. Het is een aantrekkelijk boekje
geworden met wetenswaardigheden over diverse
projecten. Op de volgende ledenbijeenkomst van
onze vereniging is het voor belangstellenden
beschikbaar.

Cultuurhistorische waardenkaarten
Dat dit nieuwe fenomeen erg in is, bewijst het
feit dat er in betrekkelijk korte tijd twee waar-
denkaarten van onze streek zijn verschenen.
Allereerst kwam gemeente Zaanstad met het
lovenswaardige initiatief om, in samenwerking
met de historische verenigingen, een dergelijke
kaart te maken. We hebben daar met veel plezier
en instemming aan meegewerkt en toen de kaart
vorig jaar tot stand kwam, werd hij al vrij snel
door de gemeenteraad vastgesteld. Dit voorjaar
presenteerde de provincie Noord-Holland haar
waardenkaart waarop uiteraard ook de Zaan-
streek en dus ook de gebieden buiten Zaanstad
gewaardeerd zijn. Teleurstellend (en ook onbe-
grijpelijk) is dat beide overheden vrijwel geheel
langs elkaar heen gewerkt hebben. Is er iemand
in onze kring die eens wil uitzoeken waar de
verschillen tussen beide waarderingen liggen?

In een cultuurhistorische waardenkaart wordt
aan de verschillende delen van het landschap (en
van de bebouwing) een cultuurhistorische waar-
de toegekend. Verschillende kleuren worden
gebruikt om het verschil in waardering aan te
geven; van zeer waardevol tot betrekkelijk geringe
waarde. Vanaf nu is het zaak dat iedereen die
ergens iets wil 'ondernemen' eerst goed uitkijkt
welke cultuurhistorische waarde die bewuste
plek heeft. Zijn plannen zullen op zijn minst
moeten harmoniëren met die geconstateerde
waarde. Nadelig effect van deze ontwikkeling
kan natuurlijk zijn dat de indruk wordt gewekt

dat in de niet-ingekleurde gebieden iedereen zijn
gang maar kan gaan.

Binnengekomen berichten
'Leven in Toen' is de titel van de Manifestatie
Historisch Interieur 2001 die dit jaar georgani-
seerd wordt. 'Leven in Toen' vraagt aandacht
voor behoud van kwetsbaar cultuurgoed. Ons
land kent vele prachtige voorbeelden van goed
bewaarde authentieke interieurs: van landhuizen
en stadspaleizen tot minder in het oog springende
particuliere woningen. Daar zijn vaak nog waar-
devolle ensembles te vinden: architectuur, betim-
meringen, wanden, plafonds, meubilair, kunst-
voorwerpen, gebruiksgoederen en installaties
(verlichtings- en verwarmingssystemen) die een
historische eenheid vormen. Het zijn belangrijke
getuigenissen van creativiteit, vakmanschap,
inventiviteit en welstand. Daarnaast geven
authentieke wooninterieurs een beeld van de
vaak uiterst boeiende geschiedenis van bewoners
en brengen hun denkbeelden, handelen en fasci-
naties op indringende wijze in beeld. In het boek
'Leven in Toen' wordt voor het eerst, aan de hand
van de top 100 van best bewaarde interieurs,
inzicht gegeven in de grote rijkdom op dit terrein
in ons land. Maar liefst 50 deskundige auteurs
verzorgden tekstbijdragen. Alle interieurs zijn
speciaal voor het boek en soms voor het eerst
uitvoerig in beeld gebracht. De website
www.interieurmanifestatie.nl geeft informatie
over de manifestatie, achtergronden, actuele
zaken (tentoonstellingen, publicaties, symposia)
alsmede over het beheer en behoud van historische
interieurs in meer algemene zin. Daarnaast geeft
de website gedetailleerde informatie over de ver-
schillende onderdelen van 'Leven in Toen', zoals
de Top 100 van best bewaarde interieurs.

Er is weer een nieuw cursusboekje verschenen
van het Museaal & Historisch Perspectief. Aan
het aanbod is een aantal nieuwe cursussen toege-
voegd, waaronder 'Vaderlandse Geschiedenis' en
een biografisch onderzoek. In het Gemeente-
archief te Koog aan de Zaan kan de cursus 'Van
de Wieg tot het Graf gevolgd worden. Daarnaast
kunnen er cursussen-op-maat gegeven worden.
Wanneer u minimaal l O deelnemers heeft, kan
het Museaal & Historisch Perspectief een cursus
uit het pakket speciaal voor u verzorgen. Opgave
of inlichtingen tel. 023-5531498, fax 023-
5318436 of e-mail helling@mhp-nh.nl.
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Viering 375-jarig bestaan
droogmakerij Wijde Wormer
door Cees van Dalsem

'Het ziet er naar uit dat dit het laatste polderfeest van de Wijde Wormer als zelfstandig waterschap
zal zijn.' Dat schreef wijlen Jo Halier in 1976 bij de viering van het 350-jarig bestaan van de
droogmakerij. Hij had het bij het rechte einde. Ook de uit 1817 daterende zelfstandige gemeente
Wijdewormer (die naam werd als één woord geschreven) bestaat niet meer. Het waterschap ging
op in De Waterlanden, de gemeente is nu onderdeel van Wormerland. Wijdewormer bestaat alleen
nog als postcodegebied. Deze bestuurlijke veranderingen hebben niet verhinderd, dat in augustus
het 375-jarig bestaan van de droogmakerij werd gevierd. Negen dagen lang bruiste de polder van
activiteiten, waaraan door vrijwel de gehele bevolking werd meegedaan.

Hel polderfeest werd onder
meer gevierd met een
optocht van ongeveer 50
praalwagens, trekkers, rui-
ters enz. De foto toont een
van de deelnemers aan dit
evenement.

Er was een boerenbruiloft
met ongeveer 400 gasten,
vrijwel allemaal in 'kleder-
dracht. ' Burgemeester
Tange met het bruidspaar
(Linda Dinkla, Mark de
Goede) op weg naar de hal
van ruiterclub Amethyst,
waar het allemaal gebeurde

Het bedrijf Albert Beets
deed aan de optocht mee
met de melkwagen waarmee
de oprichter (nu 87) ooit
begon

1654



Overal stonden erepoorten
opgesteld. Boven de poort
van de Dwarsleggers
(Noorderweg), onder die
van de Windhoek in Neck

Gezicht op Neck in de 18e
eeuw

Hoewel van oorsprong een agrarische gemeente
wonen er nu vele forensen in de kern Neck. De
verschillen hebben niet belet, dat er in de afgelo-
pen jaren een vrij hechte gemeenschap is ont-
staan. 'Met een eigen vlag, een eigen krant en
een eigen contactcommissie is het dorp vrij com-
pleet,' vond de Wormerlandse burgemeester Peter
Tange, toen hij de jubileumviering officeel van
start deed gaan. De eigen vlag werd kort voor de
viering van het 350-jarig bestaan van de polder
in 1976 ingesteld door de toen nog zelfstandige
gemeente Wijdewormer. De contactcommissie
bestaat sinds de samenvoeging met Jisp en
Wormer in 1991 en de krant is het maandblad
Wijde Wormer Journaal, dat aan zijn zevende
jaargang bezig is. Het oudste deel van de polder
is het straatje Neck met dijkwoningen. Volgens
Hal Ier is de naam mogelijk afgeleid van het oud-
germaanse nikka, dat welving of zandheuvel in
een waterig landschap zou betekenen. Het zou
zelfs ouder dan Purmerend zijn. Neck was ooit
nauw verbonden met Jisp. Dat leidt men af uit

het feit, dat Jisp en Neck gezamenlijke lasten
kregen opgelegd in schiltale, riemtale, schot en
lot, tol en schattingen. Ook hertog Willem van
Beijeren (graaf Willem V) noemt Neck en Jisp in
een brief gezamenlijk. Door stormen verdwenen
tussenliggende gedeelten, waardoor tenslotte van
twee dorpjes sprake was. Neck moet een welva-
rende plaats zijn geweest. De inwoners leefden
vooral van visvangst op de omliggende meren.

Heerlijkheid
Toen Purmerend tot heerlijkheid werd verheven,
werd Neck daarbij betrokken, maar de inwoners
deelden niet in alle voorrechten. Dat veranderde
door een besluit van graaf Jan van Egmond, Heer
van Purmerende enz. Neck kreeg het recht een
inwoner als schepen te benoemen in de raad van
Purmerend. Kerkelijk behoorde Neck lang tot de
parochie Wormer. Vanwege de afstand werd er
een kapel gebouwd. Deze wordt al in de 13e
eeuw vermeld. In 1415 werd Neck kerkelijk bij
het nabije Purmerend gevoegd. Daar ging men in
1575 over tot de hervormden. De kapel, oud en
bouwvallig, was niet meer in gebruik en werd in
1622 gesloopt vanwege de bedijking van de
Wormer. De financieel succesvolle inpolderingen
van de Beemster en de Purmer leidden er toe, dat
plannen werden ontwikkeld om ook de Wormer
droog te maken. Kapitaalkrachtige figuren wis-
ten bij de Staten van Holland en West-Friesland
een octrooi voor dit werk te verkrijgen.
Initiatiefnemers waren o.a. de burgemeesters Jan
Cornelisz en IJsbrant Lourisz van Purmerend, de
leden van de Hoge Raad mr. Rochus van den
Honert en mr. Paulus van Asperen, mr. Cornelis
van der Nieuwstadt (kastelein en baljuw van
Purmerend) en Steven Snouck (commissaris van
de monstering).

Leeghwater
Opmerkelijk is, dat de naam van Jan Adriaanszoon
Leeghwater (nog) niet in de stukken is opgedoken.
Mogelijk is hij als adviseur geraadpleegd. Van
directe betrokkenheid bij de droogmaking - zoals
bij de andere polders - is niets gebleken.
Desalniettemin kent men op de grens van de polder
met Zaandam een Leeghwaterweg en in Neck een
Leeghwaterstraat. Er werd in 1624 hard gewerkt
aan de dijken, maar al het werk was voor niets
toen aan het eind van het jaar en begin 1625 zware
stormen het gebied teisterden. Er moest opnieuw
worden begonnen. Op 18 maart 1625 werd een
tweede octrooi verleend. Met drie molengangen
van totaal 13 molens werd het water weggemalen.
Zo ontstond in 1626 de ruim 1600 ha grote droog-
makerij, gelegen 4,5 meter onder Amsterdams Peil.

Kavels
Op l augustus 1626 werden de kavels toebedeeld
aan de gegadigden. Daar waren veel hoogwaar-
digheidsbekleders bij, als ook de steden
Purmerend en Monnickendam. Ook Rutger
Huygens, lid van de raad van state, verwierf
twee kavelnummers. In totaal waren er 119
kavels uit te geven. Landmeter Jan
Janszoon Backer trok met ontblote armen - om
elke schijn van fraude te vermijden - papiertjes
uit twee kannen. In de ene zaten de kavelnum-
mers, in de andere de namen van de kopers.
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Het Polderhuis aan de
Ringdijk in Neck.

De Wijde Wormer (de toevoeging Wijde ont-
stond ter onderscheiding met de nabijgelegen
Cleyne of Enge Wormer) was eerder niet onder-
gebracht in een heerlijkheid. Daardoor waren er
geen steden die op bepaalde rechten aanspraak
konden maken. Aan dat 'toeval' (zo werd het
later genoemd door een commissie, die zich met
gemeentelijke herindelingen bezighield) dankte
Wijdewormer zijn zelfstandig bestaan als
gemeente. In de Pumer bijv. waren de rechten
verdeeld over diverse omliggende plaatsen als
gevolg waarvan die droogmakerij later onder
vier gemeenten viel. Het polderbestuur oefende
daardoor vanaf 1626 zowel de gemeentelijke -
zoals het stichten en onderhouden van een
schooltje - als de waterschapstaken uit. Dat bleef
zo tot in de Franse tijd, begin 19e eeuw. Keizer
Napoleon voegde Wijdewormer en Jisp bij
decreet samen. Koning Willem I draaide die
beslissing per l mei 1817 terug. Wel was er
jarenlang een 'personele unie' in de vorm van een
gezamenlijke burgemeester.

Ramp
In 1825 werd de polder getroffen door een ramp.
De Waterlandse zeedijken braken door en uitein-
delijk stond het water van de Zuiderzee tot aan
de ringdijk. Die kon het niet houden en met don-
derend geweld stortte het opgestuwde water zich
in de laaggelegen polder. De gevolgen waren
verschrikkelijk. Er verdronken vijf mensen.
Tijdens reddingswerkzaamheden verloren nog
eens drie mensen het leven. Honderden stuks vee
verdronken, vrijwel alle boerderijen werden ver-
woest. Waar de dijk doorbrak werd alle klei tot
aan de zandplaat weggespoeld. Dat was het ont-
staan van het z.g. Wormer Gat, dat eerst particu-
lier en later als Natuurbad Wijdewormer door
een stichting (samenwerkingsverband van
gemeenten) werd geëxploiteerd. Toen de tekor-
ten tot jaarlijks enkele tonnen opliepen ging het
bad dicht. Het complex werd verkocht voor de
aanleg van een golfbaan. Rondom de ontstane
plas werd een dijkje gelegd. Dat gebeurde op
Oostzaans grondgebied. Pas in 1868 werd dat
stukje door een grenswijziging bij het gebied van
Wijdewormer gevoegd. Door de watersnoodramp
waren ook enige molens behoorlijk beschadigd.
Om de droogmaking te bespoedigen zette het
rijk uit België (Cockerill) afkomstige stoomma-
chines in. Deze werden als 'vuurmachines' aan-
geduid. Het water was daarna redelijk snel weg,
maar het duurde nog verscheidene jaren voordat
de grond weer als vanouds productief was: het
zoute water van de Zuiderzee was daarvan de
oorzaak.

Goudkust
De zelfstandigheid van de gemeente was in de
loop der jaren veelvuldig in het geding. Met vele
jaren niet meer dan 500 inwoners (nu zijn het er
1600) was dat niet verbazingwekkend. De motie-
ven voor herindeling waren dat soms wel. Zo
werd er eens gedacht aan samenvoeging met
Purmerend om te voorkomen dat Wijdewormer
een soort 'goudkust' zou creëren voor welgestel-
de Purmerenders. Bij de provincie meende men,
dat Purmerend beter zou waken voor een onbe-
bouwde polder dan Wijdewormer zelf! Anno

2001 is deze situatie omgekeerd. Purmerend -
met het Regionaal Orgaan Amsterdam en
Zaanstad - heeft het oog laten vallen op de pol-
der voor een regionaal bedrijfsterrein van 100
ha. Behoudens wellicht de agrariërs die dan een
lucratieve grond verkoop zouden kunnen doen,
voelt niemand (ook de gemeente Wormerland
niet) daar iets voor: men wil de polder als 'groe-
ne long' behouden tussen Zaanstad en
Purmerend. Momenteel is de polder onderdeel
van de door het rijk ingestelde bufferzone. Die
wordt straks omgezet in een 'nationaal land-
schap', waarbij het gemeentebestuur al heeft
gesteld, dat daar niets op tegen is, mits er maar
geen deur wordt opengezet voor een bedrijfsterrein.

Gebouwen
Het oudste gebouw van de Wijde Wormer is
café-restaurant 't Heerenhuis, aan de grens van
Zaandam bij 't Kalf. Het dateert uit het midden
van de 17e eeuw. Oorpspronkelijk vergaderden
hier de 'heren', het polderbestuur. In 1826, nu
175 jaar geleden, werd aan de Ringdijk het
Polderhuis gebouwd. Timmerman J. Buiten zette
het neer. Hier werd de werkplaats van de molen-
makerij gevestigd. Ook het polderbestuur kwam
er nadien bijeen, evenals de gemeenteraad. Toen
de molens rond 1880 werden verkocht besloot
het waterschap het pand te gaan verhuren als
woon- en bedrijfsruimte. Daardoor raakte men
de vergadermogelijkheid kwijt. Jarenlang zou de
polder in het stadhuis van Purmerend bijeenko-
men in de z.g. Wormerkamer. Het fraaie gebouw
staat sinds 1979 op de Rijksmonumentenlijst. In
1984 werd de klokkestoel weer voorzien van een
luidklok. Deze wordt gebruikt bij bijzondere
gelegenheden, zoals een begrafenis of de
Dodenherdenking op 4 mei.
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De molenstolp in 1927
met het gezin Beunder,
v.l.n.r. Syfert, Jans, Siem,
Jan en Sijmen; geheel
rechts Antje Rep.

Dijkhuis
De gemeente Wijdewormer nam het Polderhuis
in 1984 voor f l over van het waterschap. De
ondergrond werd in erfpacht genomen. De restau-
ratie vergde f475.000,- (waarvan het rijk f 332.500,-
over een aantal jaren uitgesmeerd subsidieerde),
maar het pand is weer een sieraad voor de omge-
ving. Het wordt als woonhuis verhuurd. Bij de
plaatsing op de monumentenlijst werd het
gebouw als volgt omschreven: '19e eeuws hou-
ten dijkhuis met verdieping onder dwarsgeplaatst
zadeldak, met aan linkerzijde een windwijzer op
open voet. Voorgevel bevat links 6-ruits-schuif-
vensters met luiken; midden beneden 16-ruits-
schuifvensters. Linkerzijgevel bevat dubbele
deur met gietijzeren roostervulling en levens-
boom in bovenlicht, 6-ruits-schuifvensters met
blinden, tussen de verdieping een gesneden lijst,
top met geschulpte windveren waartussen in top
snijwerk met klok en geschilderde voorstelling
van koe; achtergevel bevat 6-ruits-schuif'vensters
en goot op klossen. Losstaande houten schuur
onder pannen zadeldak.'

Molens
Ooit stonden in de Wijde Wormer 13 molens.
Er is niets van over. Ruim 250 jaar zorgden zij
voor 'droge voeten.' Tn de tweede helft van de
19e eeuw ging men overal over op toepassing
van stoomkracht. In de Zaanstreek gingen tal van
molens tegen de vlakte om door met stoom wer-
kende fabrieken te worden vervangen. De in
1858 benoemde dijkgraaf A. Latenstein Pz. uit
een Zaans molenaars(fabrikanten) geslacht was
voorstander van het vervangen van de molens door
een stoomgemaal. Dat werkte betrouwbaarder dan
de van de wind afhankelijke wiekendragers.

Stoomgemaal
In 1878 was men in de Wijde Wormer al druk
bezig met het maken van plannen om een stoom-
gemaal te bouwen aan het einde van de
Oosterdwarsweg op de plaats van de noordelijke
molengang. Daar was al een brede sloot aanwe-
zig voor de toevoer van het overtollige water.
De provincie Noord-Holland, toezichthouder op
de waterschappen, hoorde van de plannen, maar
wist officieel van niets. Er werd even aan herin-
nerd, dat men toe-
stemming nodig
had voor zo'n
ingrijpende veran-
dering. Veel veran-
derde dat niet aan
de voornemens,
want de provincie
had geen bezwa-
ren. Bij openbare
aanbesteding werd
de bouw van het
gemaal gegund
aan Hendrik
Dinkla te Buiksloot
voor f 58.372,-.
De stoommachines
en ketels werden
besteld in
Hannover. Dat
vergde

f59.000,-. Met bijkomende werkzaamheden was
ook flink wat geld gemoeid. Om alles te kunnen
financieren werd een geldlening van f 140.000,-
uitgegeven tegen een rente van 4,5% en een
looptijd van 70 jaar. Jaarlijks werden twee stuk-
ken van f 1000,- uitgeloot. Dijkgraaf Latenstein
tekende zelf voor f 6000,- in op de lening. Omdat
er in de omgeving niemand beschikbaar was met
ervaring kwam er iemand van de leverancier uit
Hannover mee om voor twee jaar het gemaal te
bedienen. Dat was machinist Muller: hij zou 20
jaar blijven. Jaarsalaris eerst f 600,-, na enkele
jaren f 800,- (met vrij wonen, vuur en licht). Als
stokers werden A. Franck en A. Kalf aangesteld,
later aangevuld met A. Spaander uit Diemerbrug.
De Inspectie voor het Stoomwezen keurde de
ketels goed. Desondanks waren er de eerste jaren
veel reparaties nodig, mogelijk veroorzaakt door
ondeskundig werken met het nieuwe materieel.
Het stoomgemaal haalde de 100 jaar niet.
In 1972 werd het vervangen door een nieuw elek-
trisch gemaal. Sinds 1880 hebben slechts vier
gezinnen bij het gemaal gewoond. Na Muller
(1880-1900) kwam A. de Bruyn (1900-1939). Die
werd opgevolgd door C. Wijnberg (1939-1970) en
daarna was J. Prins er werkzaam. Sinds kort is de
machinistenwoning gesloopt. Het gemaal wordt
nu vanuit Midden-Beemster (De Waterlanden)
computergestuurd bediend.

Sloop
De molens zouden na hun buitengebruikstelling
niet lang meer het landschap sieren. In septem-
ber 1880 werden zij publiekelijk verkocht in
hotel 'De Roskam'te Purmerend. Er stonden er
toen nog 12 (drie gangen van vier molens). Tien
molens werden vrij snel gesloopt, twee omge-
bouwd tot pelmolen. Hiervan verbrandde er een
op 14 juni 1883, de andere in 1898. Aan de
noordelijke ringdijk heeft wel nog lang het
onderstuk van een van de molens gestaan. Het
werd gebruikt als woning. De laatste bewoner
was kunstschilder Simon Kok. Kort nadat deze
was vertrokken ging de brand er in en daarmee
was de molengeschiedenis van de Wijde Wormer
historie geworden.
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In het huidige gebied van postcode
Wijdewormer staat nog wel de Neckermolen.
Dat was tot de herindeling van 1991 grondge-
bied van Purmerend. De Neckermolen is
betrokken bij de bemaling van het Wormer- en
Jisperveld - als waterschap heette dat de
Banne Wormer, Jisp en Neck - en slaat uit op
het Noord-Hollands kanaal.

Buitenbeentje
Hoewel Wijdewormer via Wormerland tot de

Zaanstreek gerekend kan worden, is het
gebied toch letterlijk en figuurli jk een buiten-
beentje. Als dagblad verschijnt er de Nieuwe
Noord-Hollandse Courant uit Purmerend. Van
oudsher waren vele (agrarische) inwoners
gericht op de marktstad. Voor hun werk zijn
de forensende inwoners aangewezen op in
hoofdzaak Amsterdam, Purmerend en de
Zaanstreek. Er zijn wel enkele grote trans-
portbedrijven gevestigd, zoals Albert Beets en
IT W/Laan.

Wegen in en om de Zaanstreek in vroeger tijd (deel II)
door H. C. Dorpema

In boeken als "De Zaanstreek belicht" (4) en "Ach lieve tijd" (5) zijn nogal wat afbeeldingen te
vinden van de smalle, dikwijls hobbelige wegen in de Zaanse dorpen in het verleden. Toch beteken-
den deze in onze ogen primitieve wegen een grote vooruitgang voor het steeds drukker wordende
verkeer. Bij het woord verkeer moeten we dan niet alleen denken aan ruiters, koetsen en boerenwa-
gens. Ook als men liep, zeker met een zware mars of met een handkar, zal een betere weg een ver-
ademing geweest zijn. Vooral de handkar werd een steeds populairder vervoermiddel.

De volgepakte handkar
van L. Koene uit Koog aan
de Zaan, omstreek 1920.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

Het wagenpark V.A.M.I.-
roomijs, gefotografeerd bij
Zaanlandia Melkinrichüng
aan de Valkstraat te
Zaandam. Jaartal onbe-
kend. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Timmerman, metselaar en tuinman kwamen
vroeger met de spullen op de handkar hun werk
doen en bakkers, groenteboeren en melkboeren
gebruikten zo'n wagen om hun waren uit te venten.
Ook de honden onder de hondenkarren zullen
geprofiteerd hebben van de minder zwaar
begaanbare wegen. De hondenkar was vroeger
een door kleine zelfstandigen veel gebruikt ver-
voermiddel, vooral op het platteland.

Omstreeks 1869 verschenen de eerste fietsen op
de weg (in 1870 werd door Burgers in Deventer
de eerste Nederlandse rijwielenfabriek opge-
richt), met twee maar soms ook met drie of vier
wielen. En op 7 oktober 1896 tufte de eerste
auto door de Westzijde in Zaandam. Over deze
gebeurtenis wordt in het intermezzo het een en
ander verteld.
Illustratief voor de toenemende drukte is hetgeen
Lambertus van Calcar in zijn dagboek schrijft.
Namelijk dat er in 1868 nog maar weinig karren
op de weg waren, maar dat hij zesendertig jaar
later op één dag 361 karren en ventwagens, 32
equipages, 528 fietsen en talloze voetgangers
voorbij ziet gaan (6).
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Het nieuwe materiaal van
de gemeentelijke reini-
gingsdienst van Zaandam.
Deze dienst werd in 1881
opgericht. (Foto
Gemeentearchief Zaanstad)

Intermezzo
Aangenomen wordt dat in 1896 de eerste twee auto's in Nederland op de weg kwamen.
De eerste had als eigenaar de heer Zimmermans uit Den Haag, de tweede notaris Backx uit
Wieringerwaard. In september 1896 arriveerde z'n Daimler op het Weesperpoortstation in
Amsterdam en in oktober werd de wagen via Zaandam en Alkmaar naar Wieringerwaard
gereden. In de Zaanlandsche Courant van zaterdag 10 oktober 1896 was het volgende
berichtje opgenomen:
"Woensdagmiddag reed in onze gemeente door de Westzijde een motorrijtuig. Het voertuig,
met petroleum als beweegkracht, bewoog zich met flinke snelheid en behoorde naar men
verneemt, aan den notaris Backx te Wieringerwaard."

Men kwam die dag tot Uitgeest. Over de rit wordt in een artikel in "De Speelwagen" van
1948 op blz. 274 door mevrouw D. Elmers-Ruyter iets verteld, dat de moeite waard is om
nog eens te herhalen:
"Mijn moeder was als jong meisje van gezelschap bij haar grootmoeder in Uitgeest. Op de
dag van het verschijnen van de auto van notaris Backx waren bij mijn overgrootmoeder
twee gasten, haar dochter en schoonzoon. Deze woonden in Krommenie en zo'n gastdagje
naar Uitgeest maakten zij per paard en rijtuig. Deze oom en tante Reijne waren juist weer
naar hun woonplaats vertrokken, toen in Uitgeest het nieuwtje de ronde ging doen, dat er
een wagen zonder paard, die "vanzelf" reed, bij hotel "De Ooievaar" gestald was. Het
gevaarte zou daar de nacht overblijven, evenals de beide heren die er in zaten. Zij kwamen

van Amsterdam en moesten via Alkmaar naar den
Wieringerwaard. Het was al donker en het hele dorp
kwam kijken met lantaarntjes. Het bleef de gehele avond
druk op het Ooievaarsplein. Maar waar mijn moeder en
haar grootmoeder zich ernstig ongerust over maakten
was dit: Oom Dirk en tante Ant moesten in hun tilbury
op de Lagendijk (een smalle landweg en vroeger de
enige verbindings weg tussen Uitgeest en Krommenie)
de auto zijn tegengekomen en wat zal zich toen hebben
afgespeeld? De volgende dag zond grootmoeder een
bode naar Krommenie en deze bracht het volgende
relaas mee terug. Toen het echtpaar in de vallende sche-
mer zich een eindje buiten Uitgeest bevond, en zij tot
hun grenzeloze verbazing en angst iets zagen aankomen,
dat zich, met koplichten aan, zonder paard voortbewoog
en naderbij kwam, beving hen een panische angst en
Oom Dirk schold en raasde als een bezetene. Hij hield
het paard in, maar dat hielp natuurlijk niets, evenmin als
de niet nader te omschrijven woorden, welke hij uitriep.

Tante Ant was kalmer en gaf hem de raad maar uit te stappen en het paard naar een damhek
te leiden. "En dan Dirk, moeten we het in Godsnaam maar over ons laten komen." Het
eventuele onheil bedoelde zij, maar dat liep nogal los, want de auto passeerde zonder meer,
het paard hield zich kalm en zij konden hun weg onverlet vervolgen. De volgende dag
waren ze nog uit hun gewone doen en ook later spraken zij nog dikwijls over dit geweldige
avontuur."

Zaandam uit langs de Zuiddij k
Als we de kaart bekijken, zien we dat men
Zaandam langs vier wegen kon verlaten: name-
lijk via de Zuiddijk, de Noord of Oostzijde, de
Molenbuurt of Westzijde en de Hoogendijk.
Wie naar Amsterdam wilde, wandelde bij de
Oostzijderkerk de Zuiddijk op en verder de
Noorder IJ- en Zeedijk volgend via de Oostzaner
Overtoom naar Buiksloot.
Men gaf vroeger de afstanden op in uren gaans
en het was van Zaandam naar Buiksloot l 3/4
uur gaans. Om naar Amsterdam te komen moest
men vervolgens overvaren met de "Buikslooter".
Van oudsher ging dat per veerschuit, maar in
1842 kwam de eerste stoomboot in de vaart om
de dienst te onderhouden. Men kwam aan bij de
"Nieuwe Stads Herberg". Die lag ongeveer waar
nu in het verlengde van de Martelaarsgracht de
brug naar het Centraal Station ligt.

Het moet een prachtig gezicht geweest zijn om
gaande langs de dijk Amsterdam te zien liggen,
met zijn vele torens oprijzend vanuit het IJ, nog
niet verscholen achter het Centraal Station en de
spoorbaan. Men kon vanaf Buiksloot via de dijk
Nieuwendam en verder Waterland bereiken of
via het jaagpad langs de Broekervaart naar
Broek en Monnikendam gaan.

Het jaagpad langs het Noord-Hollands Kanaal
dat tot 5,6 meter breed was, erg ruim voor die
dagen, voerde naar Purmerend. Omstreeks 1821
werd de Noorder IJ- en Zeedijk die tot dan toe
met puin berijdbaar gehouden werd, "beschulpt"
en in de loop der jaren verder verbeterd en naar
ik meen omstreeks 1920 geasfalteerd. De
Zuiddijk was omstreeks 1830 bestraal tot aan de
in dat jaar geplaatste tolboom bij het Kattegat.
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In 1873 werd de bestrating doorgetrokken tot de
Hanepadsluis en in later jaren tot voorbij de hui-
dige PJ. Troelstralaan. Deze laan vormde vroeger
het begin van het Weerpad naar Oostzaan.
Dit pad was oorspronkelijk een oud, l meter 20
breed, voetpad met hoge bruggetjes, dat in 1844
gedeeltelijk werd beschulpt en in 1859 werd ver-
breed en met grind verhard.

Om naar Oostzaan te rijden hoefde men nu niet
langer de omweg te maken via de Oostzaanse
Overtoom. De dorpsweg in Oostzaan vanaf de
Overtoom tot aan de Heul en Haal was al sinds
1843 behoorlijk verhard, deels met klinkers en
deels met puin en schelpen en later met grind.
In 1884 kwam eindelijk de wegverbinding van
de Haal naar Purmerland gereed. Men kon vanaf
die tijd dus een fietstochtje maken vanuit
Zaandam, via Oostzaan naar Purmerend en ver-
volgens via de Wijde Wormer terug.
Men liep dan wel het risico om door opgeschoten
Oostzaanse jongens uit de Haal in de sloot
gekieperd te worden. Vandaar dat een neef van
mijn vader bij het maken van zo'n tochtje zijn
revolver meenam om zijn belagers zo nodig
schrik aan te jagen. Een wapenvergunning was
in die dagen nog niet nodig. Waarschijnlijk ging
men er vanuit, dat wie geld genoeg had om een
revolver te kopen, automatisch verstand genoeg
had om zo'n wapen niet verkeerd te gebruiken.

Door de Noord
Vanuit Zaandam lag het natuurlijk voor de hand
om via de Wijde Wormer naar Purmerend en
verder te gaan. Bij de Oostzijderkerk ging men
dan de kluft af de Kerkbuurt in.
Via de Klauwershoek, de Noord en het Kalf bereik-
te men de Wijde Wormer, waar de Noorderweg,
sinds het midden van de negentiende eeuw
bestraat, naar Neck en Purmerend voerde. De
Zuiderweg en de Wester- en Oosterdwarsweg
waren kleiwegen die pas later bestraat werden.
Waar nu de wipbrug naar de Enge-Wormerdijk
ligt, bevond zich tot omstreeks het einde van de
negentiende eeuw een voetveer. Na overgevaren
te zijn kon men langs de onverharde dijk het
Wormerveerse Zuiderveer en het dorp Wormer
bereiken.

De Oostzijde in Zaandam, toen de Noord gehe-
ten, was na de demping van de wegsloot in 1830
bestraat tot aan de molen "het Windei", die vlak
bij de plek stond waar nu het viaduct in de
Coentunnelweg het Kalf kruist. Tot aan de ring-
vaart van de Wijde Wormer werd de weg met
puin en schelpen verhard. In later jaren werd de
bestrating verder doorgetrokken, maar voorbij de
Kalverkerk bleef de weg nog lang een grindweg
met een paardenpad in het midden.

Naar Westzaan en Assendelft
De route vanaf de Oostzijderkerk over het slui-
zencomplex en dan links de Hogendijk op voer-
de via de Westzanerdijk naar de Overtoom en
het Zuideinde van Westzaan, waar zich een tol
bevond. Ook kon men de dijk blijven volgen
naar Nauerna en verder naar het Zuideinde van
Assendelft. Wie verderop in Assendelft moest
zijn kon ook toen al van de Zaandammerstraat

gebruik maken. De Assendelver, ook genoemd
Assendelfter of Assendelfsche Zeedijk, en de
Sint-Aagtendijk naar Beverwijk waren voor het
droogvallen van het Wijkermeer nog niet van een
verhard wegdek voorzien. Omstreeks het midden
van de negentiende eeuw was de Hogendijk
bestraat en was de Westzanerdijk met grind ver-
hard. Deze grindweg werd in 1904 voorzien van
een paardenpad.

In Westzaan zowel als in Assendelft werd
omstreeks het midden van de negentiende eeuw de
primitieve bestrating vervangen door een rijweg.
Wie vanuit Zaandam naar Beverwijk en verder
wilde, kon in Westzaan of Assendelft langs de in
1849 geopende Communicatieweg verder reizen.
Deze weg was een onderdeel van de route van
Zaandijk naar het Assumertolhek. Om een door-
gaande weg tussen Zaandijk en Kennemerland te
verkrijgen, werd het Guispad van Zaandijk naar
Westzaan, net als het Weerpad een voetpad met
hoge smalle bruggetjes, verbreed en verbeterd.
Ook de weg langs Weiver, Kerkbuurt en Water-
molenstraat in Westzaan werd aangepast. Via een
draaibrug over de Nauernasche Vaart bij
Vrouwenverdriet kwam men vervolgens op de
nieuwe Communicatieweg.

Het Guispad ging omstreeks 1930 onderdeel uit-
maken van de provinciale weg Buitenhuizen-
Purmerend. Tot die tijd was het een grindweg
met paardenpad. Zoals reeds gezegd, kwam er na
de aanleg van het Noordzeekanaal een met
steengruis verharde weg tussen Assendelft-Zuid
en Beverwijk. In die jaren ging mijn grootvader
Carel Dorpema die bij de cargadoor Ludwig
Krull in dienst was, voor zijn werk wel eens te
paard naar IJmuiden.

De weg naar Alkmaar
Men kon tenslotte Zaandam ook verlaten door
bij de Dam rechtsaf te slaan de huidige
Damstraat in, die in de negentiende eeuw ook
nog wel de Overtoom genoemd werd. Op deze
plek lag namelijk in de zeventiende eeuw de
overtoom via welke nieuw gebouwde zeesche-
pen naar de Voorzaan overgehaald werden.
Vervolgens ging men langs de Molenbuurt, nu
Westzijde genaamd, naar Koog aan de Zaan en
verder. In Zaandijk, bij de molen "De Dood"
begon het Guispad, waaraan wij bovenstaand al
aandacht schonken. Het Guispad is in de jaren
dertig verbreed en herdoopt in Guisweg. De weg
langs de Zaanse dorpen bestond oorspronkelijk
uit een paardenpad van zo'n zestig centimeter
breed in het midden van de grasdijk. De dijk
werd in 1806 vanaf de Dam in Zaandam tot het
Noordeinde in Wormerveer opgeknapt en groten-
deels bestraat.

In 1857 werd de wegsloot in Zaandam gedempt,
waardoor er een riante rijweg met aan beide zij-
den voetpaden ontstond. Op de Koog en in
Zaandijk bleef de oude toestand echter nog
bestaan, met op het gedeelte tussen Zaandijk en
Wormerveer (het Zaandijker wegje) nog lang een
verharding van schelpen. Zoals bekend verdween
uiteindelijk de gehele wegsloot. Het laatste stukje
in Zaandijk werd kort na de Tweede
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Het bestralen van de
Padlaan te Krommenie,
omstreeks 1920 (Foto
Gemeentearchief Zaanstad)

Wereldoorlog gedempt. Een aantal foto's van
Breebaard opgenomen in het boekje "
De Zaanstreek belicht" evenals de kaart de
toestand rond 1870 tonend, laten goed zien
hoe de weg er uitzag.

Opvallend zijn de smalle Zaanweg in
Wormerveer en het trottoir in Zaandam.
Trottoirs die een barrière opwierpen tegen de
rijtuigwielen, waren namelijk in die tijd nog
een grote zeldzaamheid in de Nederlandse
steden. Toen Jacob van Lennep en zijn
medewandelaar Van Hogendorp in 1823 van
Zaandam naar Purmerend wandelden, deden
zij dat via de Koog en Zaandijk omdat de
tocht via "Het Kalfje" (hier spreekt de
Amsterdammer Van Lennep!) volgens zeggen
minder aangenaam was. Na een uur over
straatsteentjes langs een smal grachtje te heb-
ben voort gewandeld, verwonderden zij zich er
over dat er aan Zaandam geen einde leek te
komen. Zij bleken inmiddels bij Wormerveer
te zijn aangeland, waar zij met het Zuiderveer
de Zaan overstaken. Via de ringdijk van de
Enge Wormer bereikten zij vervolgens de
overzet naar de Wijde Wormer. De weg door
de Wijde Wormer wordt in 1823 beschreven
als een grote, zeer harde kleiweg (7).

Wie verder naar het noorden wilde, bleef de
weg langs de Zaan volgen, langs de Zaanweg
en de Noorddijk in Wormerveer naar West-
knollendam. Men kon zich daar over de
Tapsloot laten zetten om verder via Marken-
binnen en de vlotbrug bij de Kogerpolder naar
de Schermer en Alkmaar te gaan.

De weg over de dijk van de Starnmeer, bij het
Knollendammer veer rechtsaf, voerde via
Spijkerboor, waar met een pont het kanaal kon
worden overgestoken, naar De Rijp en de
Beemster. Wie zich zich in Westknollendam
bij het Molletjesveer over de Nauernasche
Vaart liet zetten, kwam langs de Taandijk en
dan rechtsaf in Krommenie terecht. Ging men
bij de Taandijk rechtdoor dan kwam men via
Krommeniedijk en Uitgeest, bij Limmen op de
grote straatweg naar Alkmaar. In 1850 was de
opening van de Krommenieërrijweg een grote
verbetering. Deze grindweg met de Veerbrug
over de vaart zorgde voor een directe verbin-
ding tussen Wormerveer en Krommenie.
De hoofdweg naar Alkmaar liep in het vervolg
in Krommenie via de Padlaan,
Noorderhoofdstraat, Vlusch en Uitweg naar
Krommeniedijk en Uitgeest. Het was deze
route die de eerste auto in de Zaanstreek volgde.
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Zoals reeds opgemerkt waren er tot omstreeks
1930 geen belangrijke wijzigingen in het Zaanse
wegennet. En zo zijn er op foto's uit de jaren
twintig nog ANWB-wegwijzers te zien op bij-
voorbeeld de kruising van Kerkbuurt en
Watermolenstraat in Westzaan en Padlaan en
Zuiderhoofdstraat in Krommenie, belangrijke
verkeersknooppunten in die dagen.

ANWB-wegwijzer op de
k r u is 'mg Gus i weg -
Provincialeweg bij de
spoorwegovergang. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Het asfalteren van de
Vlusch in Krommenie.
Jaartal onbekend. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Toen de auto tegen het einde van de negentiende
eeuw verscheen, waren de dagen van de grind-
wegen geteld, al was het alleen maar vanwege
het feit, dat het nieuwe vervoermiddel enorme
stofwolken veroorzaakte. Dikwijls bleef het
paardenpad, waarvan vele grindwegen in de loop
der jaren waren voorzien, nog liggen en werden
alleen de twee grindstroken met asfalt bewerkt.
De volledige asfaltering geschiedde in veel
gevallen pas na de Tweede Wereldoorlog.
Inmiddels zijn de meeste van de in dit artikel
genoemde wegen, lokale wegen geworden.
Het tracé ervan bleef op wat uitzonderingen na,
onder meer in verband met de aanleg van de A8,
ongewijzigd.

Tot slot: De lezers die in de komende tijd om
eens iets te noemen langs de Vlusch in
Krommenie of langs de Watermolenstraat in
Westzaan fietsen, weten nu dat ze dan langs de
oude hoofdweg naar respectievelijk Alkmaar en
Kennemerland rijden. Wie verder een indruk wil
krijgen van de klinkerwegen in de Zaanse dorpen
in de negentiende eeuw hoeft daarvoor geen
museum te bezoeken. Het enige wat hij of zij
moet doen, is eens langs het laatste stuk van de
Middel in Westzaan te fietsen, wat afgezien van
het door elkaar gerammeld worden, best een aar-
dig tochtje is.

Noten:
4) Uitgave van de vereniging "Vrienden van het

Zaanse huis" en Stichting Uitgeverij Noord-
Holland 1986.

5) Uitgave Waanders Zwolle 1992/4.
Zie "Een gekortwiekte huismusch" (Rita
Hooijschuur, Uitg. Amor Vincit Omnia) blz.
68 of ANNO 1961 Nr. 155, blz. 16.
Het dagboek dat van Lennep bijhield van zijn
wandeltocht in 1823, verscheen in 1942, in
1980 en onlangs nog in 2000 in druk.
De laatst genoemde uitgave onder de titel
"Lopen met van Lennep".

6)

Het asfalteren van de
Provincialeweg ter hoogte
van de rooms-katholieke
kerk te Koog aan de Zaan
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

1662



De leerlingen van de chris-
telijke school van meester
Barend Labruvère, omst-
reeks 1885. Op de achter-
grond de zijkant (noord-
kant) van de kerk annex
school. (Foto eigendom
fam. Last, Koog aan de
Zaan).

Nogmaals een stukje geschiedenis van het perceel
Westzijde 181 te Zaandam, genaamd 'Ons Lokaal'
door Dick Kerssens

Naar aanleiding van het artikel in Anno van juli 2001 over het gebouw 'Ons Lokaal' in Zaandam
kwamen bij mij vele reacties binnen. Een brief van mevr. E. J. Last-van der Bijl uit Koog aan de
Zaan met interessante verbeteringen en aanvullingen deed mij opnieuw in de geschriften duiken.

genoemde in Domburg geboren Barend
Labruyère onderwijzer. Hij bleef aan als hoofd
tot zijn overlijden op 27 maart 1920. Zijn doch-
ter Leijntje, die onderwijzeres, was assisteerde
hem. 's Zondags werd er zondagsschool gehouden
door Daniël Bruijn en Cornelis de Ruiter.

Het doopvont werd niet aangelegd in 1972 toen
de Pinkstergemeente in het gebouw kwam, maar
het werd al aangebracht toen het gebouw naar
Zaandam kwam. Zoals al boven gemeld kennen
de VdG de volwassendoop, zodat de gemeenteleden
echt door onderdompeling gedoopt worden.
Mevrouw Last-van der Bijl vertelt dat zij in 1946
in het gebouw is gedoopt en dat er van elders
warm water werd gehaald in melkbussen. Later
moest het water weer uit het vont worden gehaald
met emmers en over het erf worden uitgestort.
Mevr. Last vertelt verder, "Tijmen Last, de tim-
merman, verschenen voor de notaris in 1902
(vanwege de koop van het gebouw) was de
grootvader van mijn man. Onze zoon en klein-
zoon hebben ook die naam. Ik weet nog goed dat
er een tonnetjes-wc was. Achter het lokaal , bui-
ten was een urinoir! Het keukentje was zeer
sober, echt een hok met alleen een gootsteen en
koudwaterkraan. Vroeger lag er altijd zand op de
houten vloer in het lokaal, later kwam er lino-
leum." Zie voor eerdere informatie het artikel in
Anno van juli 2001.

Bronnen:
De kadastrale leggers van Zaandam GAZ.
Kadastrale kaart van west Zaandam omstreeks
1870. Dr. W.J. Ouweneel. "Gij zijt allen broeders".
Het Nederlands reveil en de "Vergadering" van
"De Broeders." Apeldoorn 1980.
Brief van mevr. E.J. Last- van der Bijl, en
gesprek met het echtpaar Last-van der Bijl,
waarvoor dank.

Aanvankelijk bestond het vermoeden, dat het
gebouw omstreeks 1880 vanuit Wormer naar
Zaandam was gekomen. Na enig speurwerk in
de leggers van het kadaster bleek het al langer in
Zaandam te staan. Ook dat de "Vergaadering der
Gelooving" (verder in dit art. VdG genoemd) in
1880 werd opgericht is niet juist.
Op de plaats van het gebouw stond eerder een
gebouw dat ook door de VdG. werd gebruikt als
kerkgebouw. In 1853 was het gebouw eigendom
van de schilder Willem Dekker Pz.. Op het
gebouw was een bepaling van vrijdom.
Omstreeks die tijd of even daarvoor, kwam men
ook bijeen bij de familie Bon in de Molenbuurt
(Westzijde). Daar de VdG ook de volwassen-
doop kent, werden toen de dopelingen achter het
huis in de Zaan gedoopt. Later vond dat plaats in
het schuitenhuis van Cornelis Muusse aan het
Papenpad.

De leerlingen van de chris-
telijke school. Links
Leijntje Labruyère, onder-
wijzeres, en haar vader
Barend Labruyère, hoofd.
Tweede rij van boven
geheel links Etnma
Evenblij. Zelfde rij vierde
van links Bets Kuijper.
Geheel rechts op de foto de
plee of tonnenprivaat

Volgens het kadaster werd het eerste
kerkgebouw in 1859 verwijderd. In
1864 kreeg men weer een eigen
gebouw, dit houten gebouw "Samuel"
geheten, kwam vanuit Wormer naar
Zaandam. Er werd in het gebouw niet
alleen kerk gehouden maar ook
school. Op 4 april 1864 werd daar met
de eerste eerste christelijke school
begonnen. Schoolhoofd werd Jacobus
Jansen (1838-1919). Na het overlijden
van Willem Dekker Pz. in 1873 werd
zijn vrouw Trijntje de Jager eigenares-
se. In 1879 vertrok de eerste onder-
wijzer naar Rotterdam en meester A.J.
van Wijk werd in zijn plaats opvolger
tot 1883. Daarna werd de eerder
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Lezenaar (met gebroken
krullen) op de preekstoel
in de Bullekerk aan de
Westzijde te Zaandam

Lezenaar (met gebroken
krullen) op de balustrade
in de Bullekerk

Koperen lezenaars
in het Zaans protestantse kerkinterieur
door Carla Rogge

Tot de meest bekende monumenten in ons land behoren de oude kerken. Vaak is het zo dat niet alleen
de gebouwen zelf interessant zijn uit oogpunt van geschiedenis en kunst, maar dat zij tevens beschik-
ken over een historisch waardevol interieur. Dat geldt ook voor de Zaanstreek. Tot de belangrijke ele-
menten in het Nederlands protestantse kerkinterieur van de 17de en 18de eeuw moeten we zowel
diverse grote stukken rekenen, zoals de preekstoelen en de orgels, als ook het koperwerk. Tot de meest
in het oog springende koperen objecten behoren de grote kaarsenkronen. Zij werden gegoten door de
z.g. geelgieters. Andere onderdelen van de kerkinventaris die door de geelgieters werden vervaardigd
zijn de koperen lezenaars, de koperen doopbogen en de koperen houders voor doopbekkens en zand-
lopers. In dit artikel wordt aandacht besteed aan koperen lezenaars in de Zaanstreek.

Er waren in de 17e en 18e eeuw verschillende
geliefde modellen. Het meest verbreid was de
"acanthusblad-lezenaar". Een ander geliefd
model was de "lauriertak-lezenaar met in etages
geknipte boom". Twee mooie exemplaren uit
1717 zijn te vinden in de Hervormde Kerk in
Oostzaan. Een bekend 18e-eeuws type was ook
de "lezenaar met gebroken voluten (krullen)".
Twee exemplaren hiervan zijn aanwezig in de
Westzijder- of Bullekerk in Zaandam. Overigens
gaat het hier niet om lezenaars uit de 18e eeuw
zelf, maar om 20e-eeuwse replica's.

Er zijn ook enkele unica in de Zaanstreek te vin-
den, zoals de lezenaar uit ca. 1680 in de
Doopsgezinde Vermaning in Koog aan de Zaan.
Een fraaie lezenaar uit later tijd is de "rozettenle-
zenaar" uit 1792 in de Hervormde Kerk van
Krommenie.
Veel van het bovengenoemde koperwerk werd in
Amsterdam vervaardigd, waar in de 17e en 18e
eeuw de meest toonaangevende geelgieters
gevestigd waren.

Onderzoek
De aanwezigheid van een of meer fraaie gegoten
lezenaars van geel koper in de oude kerken in
ons land is voor ons een zo vanzelfsprekend ver-
schijnsel, dat we er zelden bij stilstaan dat dat in
andere landen niet zo is. Bovendien realiseren
we ons ook niet of nauwelijks, dat er in ons land
ooit een tijd was, waarin al die koperen lezenaars
er nog niet waren. Ze moesten, bij wijze van
spreken, nog uitgevonden worden. Maar wie
erop gaat letten, bemerkt dat zij op schilderijen
en tekeningen van kerkinterieurs uit de eerste
decennia van de 17e eeuw nog geheel ontbreken.
Het is dan ook verheugend dat Tim Graas zich
ging wijden aan de bestudering van deze bijzon-
dere objecten. Tim Graas (geb. 1951) groeide op
in Wormerveer en ging na zijn studie kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
werken bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland te Utrecht. Deze instelling houdt zich
bezig met de inventarisatie en documentatie van
het historisch en kunsthistorisch waardevolle
kunstbezit in onze kerken. In deel 4 uit de
Publicatie Reeks van voornoemde Stichting,
getiteld "Lood om oud ijzer" (1998), treft men
een lezenswaardig artikel van zijn hand aan. Dit
artikel kreeg de lange titel: Koperen lezenaars in
protestantse kerken. Een onderzoek naar zeven-
tiende en achttiende-eeuwse geelgieters in
Nederland". Hierin passeren ook zes Zaanse
lezenaars de revue. Het zijn de lezenaar uit de
Doopsgezinde Vermaning in Koog a/d Zaan uit
circa 1680, de twee lezenaars uit 1717 in de
Hervormde Kerk van Oostzaan, de twee leze-
naars in de Westzijder-of Bullekerk in Zaandam,
20e-eeuwse replica's van een geliefd 18e-eeuws
model, en de lezenaar uit 1792 in de Hervormde
Kerk van Krommenie.

Het begin
De oudste gedocumenteerde gegoten koperen
lezenaars die Tim Graas kon achterhalen, werden
gemaakt voor de Oude Kerk in Amsterdam.
Zoals in veel protestantse kerken, waar men over
voldoende financiële middelen beschikte, gebrui-
kelijk was, bestelde men er twee tegelijk: een
om op de kansel te plaatsen (de kansellezenaar)
en een om op het doophek te plaatsen, bij de
plek waar de voorlezer en voorzanger stonden
(de voorzangerslezenaar). Dat gebeurde circa
1642-1644. De opdracht zal zijn geplaatst bij de
bekende Amsterdamse geelgieter Joost Gerritsz.,
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die in die jaren tevens diaken was bij de Oude
Kerk. Van de twee door hem vervaardigde leze-
naars is er thans in de Oude Kerk nog een over:
de voorzangerslezenaar. Deze laat een symme-
trisch opgezette compositie zien van forse, zwie-
rig krullende acanthusbladeren.

Grote kanselbijbels
De introductie van de grote geelkoperen leze-
naars op de preekstoelen en op de plekken van
de voorlezers en voorzangers, lijkt direct samen
te hangen met de introductie van de Staten-
vertaling van 1637, die in grote folio-exemplaren
werd uitgegeven. Zo kwam in de Grote Kerk in
Alkmaar op de geel koperen kansellezenaar uit
1665 (een ïauriertaklezenaar die later nog ter
sprake komt) een prachtige folio Bijbeluitgave te
liggen die in 1663 was gedrukt.

Houten mal
Alvorens een koperen lezenaar gegoten kon wor-
den, diende er eerst een houten mal gemaakt te
worden. Dat werk werd niet door de geelgieter
zelf gedaan, maar door een houtsnijder.
In Noord-Holland bleven verschillende van die
houten mallen bewaard, o.a. in Alkmaar (1693,
Remonstrantse Kerk), Hoorn (1698, Noorder-
kerk, thans in het Westfries Museum) en in
Twisk (1731, Hervormde Kerk).

Verbreiding van de
acanthusbladlezenaar
Het door Joost Gerritsz. voor de Oude Kerk in
Amsterdam ontwikkelde type lezenaar met de
acanthusbladeren werd zeer bewonderd. Het
werd bovendien vele malen nagegoten, o.a. door
Elias Eliasz. van Vliet sr. en jr. en door Gillis
Wijbrandts sr. en jr., allen Amsterdamse geelgie-
ters. Zo werd de acanthusbladlezenaar het meest
voorkomende type lezenaar in het Nederlandse
protestantse kerkinterieur. Tot ver in de 18e
eeuw bleef het model in productie.
Men vindt het voor wat betreft Noord-Holland
o.a. in Broek in Waterland (1660, Hervormde
Kerk), Bennebroek (Hervormde Kerk, circa
1680) en Oosthuizen (1690, Hervormde Kerk).

De ïauriertaklezenaar
met de torenburcht
Er ontwikkelden zich naast de acanthusbladleze-
naar nog enkele andere typen. Een daarvan is de
ïauriertaklezenaar. Het type vond vooral in
Noord-Holland verbreiding, maar ook elders in
het land kan men het hier en daar tegenkomen.
Net als de acanthusbladlezenaar is ook dit type
vermoedelijk in Amsterdam ontwikkeld.
De oudst bekende voorbeelden stammen uit
Alkmaar: het zijn de kansellezenaar en de voor-
zangerslezenaar in de Grote Kerk en de voorzan-
gerslezenaar in de Kapelkerk. Alle drie de leze-
naars zijn 1665 gedateerd en werden naar alle
waarschijnlijkheid geleverd door de
Amsterdamse geelgieter Gijsbert van den Ende
uit de Kalverstraat. Zij laten een rechthoekige
lijst zien, waarbinnen een symmetrische compo-
sitie van sierlijk krullende lauriertakken met
slanke bladeren en kleine besjes. In het midden
is ruimte voor een centraal motief. Daarvoor
werd in Alkmaar een gekanteelde torenburcht

gekozen. Het lijkt voor de hand te liggen dat
men voor een torenburcht koos, omdat dit het
hoofdmotief van het stadswapen is.
Hetzelfde type lezenaar, compleet met de gekan-
teelde burcht, kwam echter ook terecht in her-
vormde kerken in andere plaatsen, die geen
burcht in hun wapen dragen, zoals Andijk (de
lezenaar is thans in Vianen) en Nieuwe Niedorp.
Betrof het hier misschien schenkingen van de
stad Alkmaar aan de desbetreffende dorpen?
Of moet er gezocht worden naar een meer alge-
mene symbolische betekenis van het burchtmotief?
Bij voorbeeld in de trant van "Een vaste burcht is
onze god" uit het bekende Lutherlied?
De laurierbladlezenaar komt ook in de
Zaanstreek voor, echter niet met de torenburcht
in het midden, maar met een ander motief,
namelijk een gestileerde boom.

De ïauriertaklezenaar
met de in etages geknipte boom
Het type ïauriertaklezenaar dat de grootste ver-
breiding kent, is de laurierbladlezenaar met een
in drie etages geknipte boom. Er waren verschil-
lende boomsoorten die men in het verleden
graag in etages knipte, zoals de buksboom en de
linde. Maar de boom op de lezenaar is zo sterk
gestileerd, dat niet uit te maken valt om welke
boom het gaat.
De ïauriertaklezenaar met de in etages geknipte
boom werd o.a. toegepast als kansellezenaar en
als voorzangerslezenaar in de Hervormde Kerk
van Oostzaan. Beide exemplaren zijn 1717 geda-
teerd. Een ander voorbeeld is te vinden in de
Hervormde Kerk van Spanbroek in West-Friesland.
Ook in diverse Lutherse kerken komt dit type
lezenaar voor. Zo is er in de Lutherse Kerk in
Culemborg een exemplaar te vinden dat vermoe-
delijk al in 1676-1677 geschonken werd. Andere
voorbeelden treft men aan in de Lutherse kerken
van Edam, Woerden en Zutphen.
Over de betekenis van de in etages geknipte
boom hebben velen zich al het hoofd gebogen.
Maar een bevredigend antwoord is er nog niet
gevonden. Er wordt wel gedacht aan de boom
van de kennis van goed en kwaad uit Genesis.
Een andere mogelijkheid is de boom des levens.
In dit verband wijst Tim Graas op het Bijbelboek
Spreuken. Daar staat in hoofdstuk 15, vers 4 te
lezen: "De medicijn der tong is een boom des
levens".

De lezenaar
met gebroken voluten (krullen)
Een wat jonger type geel koperen lezenaar, dat
ook een grote verbreiding kreeg, is de lezenaar
met gebroken voluten (krullen). Het type stamt
uit het begin van de 18e eeuw en werd vermoe-
delijk niet in Amsterdam ontwikkeld, maar in
Rotterdam. De meeste exemplaren zijn dan ook
in Zuid-Holland en het aangrenzende rivieren-
gebied te vinden. Het oudste gedateerde voor-
beeld bleef bewaard in de Hervormde Kerk van
Hillegersberg (1724). Aan het eind van de 18e
eeuw werd het model ook een paar keer toege-
past in Noord-Holland, o.a. in de Doopsgezinde
Kerk in Haarlem.
Het type is thans weer in productie, en wel bij de
Oud-Hollandse Kopergieterij van de firma Brink
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De lezenaar in de
Hervormde Kerk van
Krommenie

De lezenaar met het mono-
gram JCH in de
Doopsgezinde Vermaning
in Koog aan de Zaan

en Van Keulen te Haarlem. De twee koperen
lezenaars in de Westzijder- of Bullekerk in
Zaandam, aangeschaft ten tijde van de restaura-
tie van 1969-1975, zijn door deze firma
gemaakt.

De rozettenlezenaar
Aan het eind van de 18e eeuw en in het begin
van de 19e eeuw werden verschillende koperen
lezenaars vervaardigd met een of meer rozetten
binnen een omranding. In de Hervormde Kerk
van Krommenie bevindt zich een lezenaar uit
1792, die twee kleine rozetten laat zien, elk
omgeven door een rechthoekige omlijsting met
"omgezette hoeken". De lezenaar werd gemaakt
door Harmanus ter Winkel, een uit Groningen

afkomstige geelgieter die zich in 1775 in
Amsterdam gevestigd had.Lezenaar met acant-
husblad en middenmotief met monogram
Een opmerkelijke lezenaar bevindt zich in de
Doopsgezinde Vermaning in Koog aan de Zaan.
Deze toont sierlijke acanthusranken binnen een
rechthoekige lijst. In het midden bevinden zich
drie fraaie krullende calligrafie-letters: JCH.
Samen vormen zij de initialen van Jacob
Cornelisz. Honigh, een van de leden van de
bouwcommissie die in 1680 het nieuwe ver-
maanhuis aan de Zaan liet bouwen. Het werk
wordt toegeschreven aan de genoemde
Amsterdamse geelgieter Gillis Wijbrandts.
(vader of zoon), die ook 42 koperen 'blaaker-
tjens' voor het kerkgebouw leverde.

Wie uitgebreidere informatie wil hebben koperen lezenaars en ander koperwerk in de 17e en 18e
eeuw, kan uitstekend terecht in het eerder genoemde artikel van Tim Graas: "Koperen lezenaars
in protestantse kerken. Een onderzoek naar de zeventiende en achttiende-eeuwse geelgieters in
Nederland". Het is een rijk geïllustreerd artikel, waarin veel onbekende gegevens over de
Nederlandse geelgieters en hun producten bijeengebracht zijn. Het artikel is te vinden in deel 4
uit de Publicatie Reeks van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, getiteld "Lood om
oud ijzer- Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken" (1998), en wel op p. 121-219. De prijs
bedraagt f. 39,50. ISBN 90 - 75 323 - 58 -l.

Portret van de Stichting Lettergieten
1983 te Westzaan
door Jaap van der Horst

Het vermenigvuldigen van teksten was in de Middeleeuwen het werk van kloosterlingen. Niet voor
niets stamt uit die tijd de uitdrukking 'monnikenwerk'. Aanvankelijk gebeurde dit tot meerdere glorie
van het evangelie en later van renaissance en humanisme. Het kunnen lezen van boeken was toen
heel bijzonder, maar het bezit van een boek was in die tijd slechts voor zeer weinigen weggelegd.
Een boek was een zeer kostbaar handwerk, letter voor letter getekend en voorzien van initialen en
randmotieven in schitterend rood, blauw, groen en goud.

De kunst van het drukken, gebruik makend van
losse loden letters, kwam rond 1450 niet zomaar
uit de lucht vallen. Van Laurens Jansz.Coster,
volgens de Nederlandse overlevering uitvinder
van de boekdrukkunst, weet eigenlijk niemand
of een paar weinig fraai te noemen werkstukken
wel van hem zijn. Van Johannes Gutenberg zijn
veel zakelijke en persoonlijke gegevens bekend

en worden prachtige drukwerken, o.a. twee bij-
beluitgaven aan hem toegeschreven. Hij liet
metalen stempels snijden waarmee matrijzen in
een koperlegering werden gemaakt. Drukpersen
werden in die dagen zelf gebouwd. Al binnen 50
jaar nadien, dus rond het jaar 1500, kon men in
heel Europa boeken drukken. Deze techniek, die
gebruik maakte van losse loden drukletters, bleef
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Het onderkomen van het
museum annex werkplaats
van de Stichting aan de
Jacobus van Waertstraat 53
in Westzaan

Harry Saveui; meester-let-
tergieter, aan de Monotype
Supra, voor grote letter-
corpsen

Pieter den Boer, typograaf
en secretaris van de
Stichting Lettergieten aan
het werk aan de Monotype
lettergietmachine

ruim 500 jaar ongewijzigd! Maar zo tussen 1960
en 1970 moesten de ambachtelijke grafische
technieken in snel tempo het veld ruimen voor
de (zet)techniek met elektronica en computer.
Daarom nam een aantal vakmensen uit de
branche het initiatief om dit oude ambacht
voor de toekomst te bewaren. Dit waren Cees
Knijnenberg, directeur van de gelijknamige
drukkerij in Krommenie, Peter Louman, beeldend
kunstenaar en Max Stietner, chefmonteur bij
Monotype Corporation Nederland. Zij richtten
daartoe de Stichting Lettergieten 1983 op.

Doelstelling
Doelstelling van de stichting is, het instandhouden
van de loden drukletters ten behoeve van het
hoogdrukprocédé, in het bijzonder van de letter-
typen die stijlvol en van historisch belang zijn.
Sinds 1986 exploiteert de stichting hiertoe een
museum annex werkplaats in een voormalig
schoolgebouw aan de Jacobus van Waertstraat 53
in Westzaan. Daar is met vereende krachten een
collectie machines, materialen en hulpmiddelen
opgebouwd uit schenkingen, adopties (bruikleen)
en door aankopen.

Complete werkplaats
Deze museumwerkplaats herbergt waarschijnlijk
's werelds meest complete collectie matrijzen
(vormen) voor het gieten van loden drukletters,
ornamenten, lijnen en randen. Met gereviseerde
toetsenborden (toetsenborden waren er al in de

jaren twintig) en gietmachines uit die tijd, wor-
den hier door vrijwilligers, voornamelijk gepen-
sioneerde vakmensen, opnieuw beroemde letter-
typen in lood gegoten. Zoals de Garamond,
Baskerville. Bembo, Bodoni, Gill Sans Serif,
Perpetua, Romulus en de Times New Roman.
Deze werkplaats in Westzaan kan dus met recht
een lettergietmuseum worden genoemd.

De officiële erkenning als museum, die in 1999
afkwam, plaatste het bestuur eens temeer voor
de vraag hoe verder beleid te voeren. Daartoe
werden de volgende uitgangspunten opgesteld:
a. het behoud van de volstrekt unieke en onver-

vangbare collectie machines, apparatuur en
matrijzen van vele lettertypen

b. de toegankelijkheid voor geïnteresseerden,
excursies enz.

c. het onderhoud en in bedrijf houden van
machines en apparatuur.

Meer dan bewaarplaats
Het stichtingsbestuur ziet de museumwerkplaats
als méér dan een bewaarplaats van interessante
zaken, als een plek waar ook vandaag nog een
oud grafisch ambacht voor bezoekers zichtbaar
is en 'te beleven' valt.
Het blijkt duidelijk dat er ook nu nog behoefte is
aan de mooie loden drukletters in de wereld van
nog in hoogdruk werkende, kleine drukkerijen
en in toenemende mate in de grote kring van
amateurboekbinders die zich met drukken bezig-
houden. Daar komt bij dat de medewerkers er nu
juist plezier in hebben om bezig te zijn met het
goed laten functioneren van de machines en al
wat daar verder aan bedrijvigheid aan vastzit.
Zij kunnen daarbij gebruikmaken van technisch
hoogst vernuftige toetsenborden, gietmachines
en allerlei bijbehorende hulpmiddelen. En, van
de meer dan l .500 matrijzenramen van fraaie
lettertypen als hierboven omschreven, uit het
rijke verleden van de boekdrukkunst. Elk matrijs-
raam omvat zo'n 225 matrijzen van elk l letter.
Als niet te veronachtzamen argument mag ten-
slotte gelden, dat het produceren voor de

1667



verkoop, inkomsten oplevert die vooralsnog de
financiële meerwaarde bieden om deze lettergiet-
activiteiten in museumverband voort te zetten.

Bijna volmaakte techniek
De industriële revolutie bracht in de eerste helft van
de 19e eeuw ook de uitvinding van de boekdruk-
snelpers, die de sedert eeuwen beoefende handpers-
druk in betrekkelijk korte tijd uitschakelde.
De versnelling van het drukken deed de wens
ontstaan om ook het zetwerk te mechaniseren.
Na veel ontoereikende pogingen gelukte dat.
De nu in de museumwerkplaats gebruikte toetsen-
borden en gietmachines zijn in oorsprong een
Amerikaanse uitvinding uit circa 1890. Deze
werd in Engeland door de Monotype Corporation
Ltd. ontwikkeld tot welhaast een monument van
precisie en veelzijdigheid. In deze tijd een verba-
zingwekkend verfijnde techniek.

De stichting in 't kort
Het werk van de stichting wordt gedragen door
vrijwillige medewerkers. Voor technische taken
voornamelijk oud-grafici. In het bestuur treffen
we lieden aan van technisch tot directieniveau.
Schenkingen in de vorm van o.a. buiten gebruik
gestelde apparatuur, maakten de opbouw van een
complete werkplaats mogelijk. Niet te schatten
zijn de tijd en inspanningen die nodig waren
voor het reviseren van machines, uitvultrommels,
letterwiggen, gietvormen enz. En, om de talrijke
aanwinsten aan matrijzen te ordenen.
Een aanzienlijk aantal donateurs (particulieren
en ondernemingen) uit het hele land zorgt voor
de nodige financiële basis.
De minimum-donatie voor particulieren en kleine

bedrijven bedraagt f25,- per jaar, overigen f 100,-.
Maar interessant zijn ook zgn. adopties, waarbij
'officieel op naam', a f 100,- off 200,- een
matrijzenraam wordt gekocht, dat echter meteen
'bij overeenkomst' aan de stichting in bruikleen
wordt gegeven.

Open dagen
Jaarlijks houdt de stichting enkele zgn. open
zaterdagen en ontvangt zij excursiegroepen van
basis- en grafische scholen, amateurboekbinders,
calligrafen, neerlandici enz. Dan kunnen demon-
straties worden gegeven van enkel en dubbel
toetsenbord, twee letterzet- en gietmachines en
twee grootcorps- en materiaalgietmachines, op
respectievelijk Hollandse en Franse hoogte.
Daarnaast zijn er handzetloketten, proefpersen
en diverse materialen en hulpmiddelen te zien.

De Schoolmeester
Behalve loden letters is deze techniek pas goed
bruikbaar als er ook papier voorhanden is. Zou
het toeval zijn dat het Lettergietmuseum op nau-
welijks een steenworp afstand is gelegen van de
molen De Schoolmeester, de oudste, nog wer-
kende papierwindmolen?

Het lettergietmuseum is elke donderdag geopend
van 10.00- 15.00 uur.
Excursies op afspraak. Tel. 075-628 5753.

Literatuur:
LoodLetter, mededelingenblad van de Stichting
Lettergieten 1983
Het bewaren van oude en interessante dingen......
folder van de Stichting Lettergieten 1983.

Uitgave Pronk-kalender
door het Gemeentearchief Zaanstad
door Dirk Rönitz

Evenals als twee jaar geleden geeft het
Gemeentearchief Zaanstad dit jaar een kalender
uit. Een kalender voor het jaar 2002. Het was
ook nu weer een moeilijke opgave om voor de
kalender een thema te vinden, iets dat de kalen-
derbladen met elkaar verbindt. Maar de atlascol-
lectie bestaat uit ongeveer 90.000 afbeeldingen
en daarmee hebben we genoeg mogelijkheden en
opties om een geslaagde selectie te maken.
Bij de eerste kalender was de keuze gevallen op
de afbeelding van zes affiches van Zaanse bedrij-
ven, twee maanden per afbeelding. Dit keer heb-
ben we gekozen voor twaalf historische prenten
die een beeld geven van de Zaanstreek in vroe-
gere tijden, dus voor elke maand een afbeelding.
Een compleet beeld - want er werd geen dorpje
overgeslagen - werd vastgelegd door Cornelis
Pronk in het jaar 1728. Het Gemeentearchief is
in het gelukkige bezit van al zijn twaalf waarde-
volle tekeningen van de Zaanstreek die zich in
de collectie van de Zaanse Oudheidkundige
Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. bevinden.

Cornelis Pronk was een topografisch tekenaar,
geboren in 1691 te Amsterdam. Hij stond er om
bekend dat hij heel nauwkeurig werkte. U kunt
op de tekeningen goed zien hoe de dorpskernen
er in die tijd uitzagen. Het centrum van vooral de
kleinere dorpen bestond vaak uit niet meer dan
de kerk, wat huizen en boerderijen.
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Knoïïendam

Koog aan de Zaan

Deze zijn duidelijk in beeld gebracht met een
fijne pen en zachte tinten. En juist die zachte
tinten zijn zo kenmerkend voor zijn tekeningen.
Behalve dorpsgezichten tekende hij ook portretten
en was hij in dienst bij de VOC waarvoor hij
ontwerpen vervaardigde voor porseleinen servies-
goed. Pronk was tevens meester-tekenaar die les
gaf aan later bekend geworden tekenaars als
J. de Beijer en H. de Winter.

Om de afbeeldingen op de kalender er net zo
uit te laten zien als de originele prenten
was niet eenvoudig. Voordat men met het
drukken kon beginnen, zijn de originele
eerst op dia gezet en zijn de dia's vervol-
gens weer gescand. Deze scans zijn
bewerkt om de kleurentinten van de origi-
nele prenten zo dicht mogelijk te benaderen.
Van dichtbij lijkt het dan ook alsof de
afbeeldingen een beetje flets zijn maar
wanneer u de tekeningen van een afstandje
bekijkt, ziet u hoe scherp de lijntjes zijn en
hoe duidelijk het plaatje is. Die van
Zaandam spant, naar ons idee, echt de

kroon. Vandaar dat deze zowel op
de voorplaat als binnenin als
kalenderblad voor de maand
december prijkt.
Ik geloof niet dat er al een derge-
lijke uitgave geweest is waarbij
alle tekeningen van C. Pronk over
de Zaanstreek in een keer zijn uit-
gegeven. Vandaar dat dit een bij-
zondere uitgave is met een
beperkte oplage en voor de lief-
hebbers een 'hebbedingetje'.

Het archief heeft er op de
Folkloremarkt van 18 september
jl. op de Zaanse Schans al een
flink aantal verkocht. De kalender
is nu verder bij het

Gemeentearchief zelf in Koog aan de Zaan te
koop en bij alle boekhandels in de Zaanstreek,
de VVV en de Coöpwinkels in Assendelft en
Westzaan.
De kosten bedragen 15 gulden. Een zeer scherpe
prijs waarbij het ons voornamelijk gaat u mee te
laten genieten van de prachtige tekeningen en
prenten uit de collecties van het
Gemeentearchief.
Het Gemeentearchief hoopt dan ook dat u even
enthousiast bent over deze kalender en dat u er
veel plezier aan zult beleven.

Zaandam

il N*»*;- ?p.; f
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Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bonman

Het nieuwe woonhuis aan
de Vlusch, naast huize
Barkeloo, te Krommenie

De 19-eeuwse stolpboerderij
aan de Dorpsstraat 12 te
Assendelft

Opgelichte stolp
Je kunt in Zaanstad niet verder van het stadsge-
woel af zijn dan aan het begin (of het eind) van
de Dorpsstraat in Assendelft. Zelfs van het bouw-
geweld van Saendelft is daar vrijwel niets te mer-
ken.
Het zal dan ook maar weinigen van ons opgeval-
len zijn dat het lijkt of daar, op nummer 12, een
nieuwe houten stolpboerderij is verschenen. De
ras-Assendelvers Klaas en Trees Koopman koch-
ten dit plekje van hun dromen en gingen aan de
slag. Aan de wegkant stond een stenen huisje dat
zo scheefgezakt was dat sloop de enige oplossing
was. Toen werd de boerderij erachter uit eind 19e
weer zichtbaar vanaf de weg en aan de restauratie
daarvan hebben ze maanden besteed. Het resul-
taat mag er zijn.
Als je goed kijkt, zie je dat het dak aan een zijde
iets is opgelicht, waarschijnlijk door een bewoner
die met hoge landbouwwerktuigen naar binnen
wilde. Er is getracht alles zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat terug te brengen maar die
knik zit er nog in. Ook binnen is met authentiek
materiaal gewerkt: in het vierkant ligt een vloer,
gezaagd uit balken van meer dan 100 jaar oud.
Een fietstochtje meer dan waard, deze buurt.

ouderwets. De woning is geïsoleerd volgens de
nieuwste speciale geluidsregels. De warmwater-
voorziening wordt gerealiseerd door zonnepane-
len die 95% van de energie leveren. Ook de ven-
tilatie van de woning is revolutionair, nl. over-
druk in het huis en warmteuitwisseling van uit-
gaande en inkomende lucht wat een droog en
stofvrij binnenklimaat oplevert. Kortom: modern
wooncomfort in een huis met een uitwendige
klassieke uitstraling.

De restauratie en 'ombouw'
van de voormalige stal tot
woonhuis,
Haaldersbroekerdwarsstraat l
te Zaandam

Modern traditioneel
Tijdens het proces van de zeer geslaagde restau-
ratie van huize Barkeloo aan de Vlusch te
Krommenie vormde het aangebouwde 'doden-
huisje' een bron van discussie. Uiteindelijk werd
besloten tot sloop, maar toen was een ding dui-
delijk: aan deze zijde moet weer iets komen van
historisch allure.
Het werd een woonhuis waarin architect Jan
Zijlstra zo veel mogelijk typisch Zaanse bouw-
karakteristieken heeft weten te verenigen.
Bouwer van dit gehele complex, Cees Kakes, was
zo onder de indruk van de plek en het ontwerp dat
hij besloot er zelf te gaan wonen. Dit voorjaar is
hij er met zijn gezin ingetrokken. Traditioneel
bouwen hoeft niets te maken te hebben met

Kapberg de mist in
Het stukje in het vorige nummer over de kapberg
in Haaldersbroek strookte niet met de foto. Onze
excuses hiervoor. Hierbij het juiste plaatje.
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Voorgevel en fundering van
een spuithuisje

Voorgevel en dwarsdoorsnede
van een zgn. walhuis

Waar in Wormerveer
stonden deze gebouwen ? (1)
door P.M. Kernkamp
Het Gemeentearchief Zaanstad vraagt uw hulp. Reeds meerdere jaren is het archief bezig de dui-
zenden bouwvergunningdossiers te ordenen en zodanig op te bergen, dat ze snel terug te vinden
zijn. De computer bewijst daarbij goede diensten. Het project is nu zo goed als afgerond, zodat van
de zeven gemeenten waaruit Zaanstad in 1974 is ontstaan, nu ruim 35.000 bouwvergunningdossiers
ter inzage zijn bij het Gemeentearchief.
Bij enkele bouwtekeningen kan het
Gemeentearchief echter niet achterhalen om
welke gebouwen het gaat en waar zij precies
gestaan hebben. Van die tekeningen plaatsen we
hier afdrukken, met het verzoek aan u of u ons
kunt helpen bij het localiseren van de afgebeelde
bouwwerken.
Als eerste van de vijf laten wij u een drietal
bouwtekeningen zien uit het archief van
Wormerveer. Deze dateren van het eind van de
19e eeuw.
De tekeningen betreffen zogenaamde utiliteits-
gebouwtjes ofwel nutsgebouwtjes, die waar-
schijnlijk al lang weer verdwenen zijn.

Uw reacties zien wij in spanning tegemoet op
onderstaand adres.

De bouwvergunningdossiers bij het
Gemeentearchief Zaanstad
Als u geïnteresseerd bent in de bouwvergunning-
dossiers bij het archief, kunt u navolgend wat
extra informatie lezen.
In een bouwvergunningdossier bevinden zich
over het algemeen de vergunningaanvraag, de
goedkeuring van burgemeester en wethouders en
in bijna alle gevallen: de bouwtekening.

Die tekening en ook de vaak aanwezige bouw-
technische gegevens zijn bijvoorbeeld van
belang wanneer u een huis wilt gaan kopen, of
uw huis wilt verbouwen.

Gemeenten waren vroeger niet verplicht om
bouwdossiers te bewaren. Het gevolg daarvan is
dat er maar weinig tekeningen van vóór!900
bewaard zijn gebleven. Hieronder volgt een
overzicht per gemeente met de perioden waarvan
deze dossiers bij het Gemeentearchief Zaanstad
aanwezig zijn. Let wel: deze jaartallen zijn glo-
baal en geven niet de garantie dat er van een
bepaald huis daadwerkelijk tekeningen in het
archief aanwezig zijn. Daar tegenover staat dat
van een huis dat in 1800 gebouwd is, maar in
1930 verbouwd, weer wel een dossier aanwezig
kan zijn.

*Assendelft: 1903- 1973
* Koog aan de Zaan: 1903 - 1973
*Krommenie: 1914-1973
* Oostzaan: niet aanwezig
* Westzaan: 1900- 1973
* Wormerveer: 1890- 1973
* Zaandam: 1851 - 1973
* Zaandijk: 1893 - 1973

gen
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Voorgevel en dwarsdoor-
snede van een zgn. regula-
teurhuisje

Voor het vinden van het dossier gaat het archief
uit van het huidige adres van het gezochte pand.
Als u op zoek gaat, is het dus nuttig om straat-
naam en huisnummer bij de hand te hebben waar
het gebouw dat u zoekt nu staat.
Van alle onderdelen van een dossier zijn foto-
kopieën te bestellen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat u zelf bij het archief langskomt; telefonisch,
per e-mail, of elke andere manier is niet mogelijk.
U moet immers zelf bepalen of het aanwezige
materiaal wel het door u gezochte is.
De kopieën kosten 5 tot 15 gulden per stuk.

Boekennieuws
door Pleter Helsloot

Zaanse kinderboeken
In de afgelopen zomer werd een tentoonstelling
gehouden van het Zaanse kinderboek waarvoor
nogal belangstelling bestond. De expositie
besteedde voornamelijk aandacht aan vier over-
leden schrijvers die landelijk vermaard zijn
geworden met hun boeken voor de jeugd. Als
men hun 'helden' noemt: Pinkeltje, Dik Trom,
Keteltje alsmede de tweeling Hielke en Sietse,
dan weten velen wel dat hun scheppers zijn ach-
tereenvolgens Dick Laan, C. Joh. Kieviet, Cor
Bruijn en H. de Roos.
Hun werken hebben grote oplagen bereikt en heb-
ben kinderharten verwarmd. Dat in deze figuren
veel van hun eigen jeugd is vastgelegd is duidelijk.
Tevens werden minder bekend geworden schrij-
vers van kinder- en jeugdboeken onder de aan-
dacht gebracht die in de Zaanstreek geboren zijn
en er korter of langer hebben gewoond. Of het is
een enkele keer iemand die zijn roman in de
Zaanstreek laat spelen. Om ze de revue te laten
passeren, met vermelding van hun geboortejaar:
Willem van Doorn(1875), Ruurd Feenstra
(1904), Henk Sprenger (1919), Rie Warmerdam
(1920), YdaAndréa(1923, kinderversjes), D.
Kerssens (1937), Puck de Leeuw (1946), Theo
Hoogstraaten (1948), Annemieke Woudt (1953),
Marjolijn Hof (1956). Van twee schrijvers zijn de
personalia niet achterhaald, DJ. Douwes en W.
van Saerdam (de laatste duidelijk een schuilnaam).
Men ziet, er is aan schrijverstalent geen gebrek.
Trouwens ook in de negentiende eeuw leverde
onze streek al scheppers van het zuivere kinder-

U krijgt daarvoor een zwart-wit kopie op dezelfde
grootte als het origineel.

Het bezoekadres van het Gemeentearchief
Zaanstad is: Hoogstraat 34, Koog aan de Zaan.
Het archief is geopend van dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.30 uur, en op maandagavonden
van 18.30 - 21.00 uur (m.u.v. juni-juli-augustus).
De toegang tot het archief en het raadplegen van
archiefstukken is gratis . De medewerkers van
het Gemeentearchief zijn u graag behulpzaam bij
uw speurtocht.

boek, die nu vergeten zijn en geen vermelding
hebben gekregen in de Encyclopedie van de
Zaanstreek. Zo was er dominee N.A. van Charante
(1811-1873) die in Zaandam van 1846 tot zijn
dood zijn ambt uitoefende. Hij bewerkte in 1863
'De levensgeschiedenis van Robinson Crusoe'. In
1856 werd in Krommenie zijn 'Jongelingsjaren'
uitgegeven. Hij maakte een kinderbijbel, schreef
kinderpoëzie en maakte novellen voor de jeugd.
Een andere schrijver, in 1845 geboren in Koog
aan de Zaan, was Cornelis Honigh, van beroep
leraar Nederlands en Duits. Hij schreef drie bun-
dels met kinderrijmen getiteld 'Kijkjes in 't
Rond' (1881-1883). Honigh werd redacteur van
De Gids en werd in 1895 directeur van de HBS
te Zwolle. Een jaar later, zo is vermeld, 'zag hij
kans, met niemand in de buurt, dodelijk te ver-
ongelukken op de fiets'.

Naar verluidt, heeft de gemeente Zaanstad, die
een Hotze de Roos-prijs heeft ingesteld, onlangs
een boekje geproduceerd onder de titel 'Gouden
Daden, Zaanstad en het jeugdboek', waarin de
vier eerst genoemde bekende kinderboeken-
schrijvers worden belicht. Het is een relatiege-
schenk van de gemeente en niet verkrijgbaar
voor de burgerij. Dat past in het vreemde cultuur-
beleid van dit gemeentebestuur dat op diverse
fronten uit is op haar 'promotie'. In een recente
beleidsnota staat letterlijk:'Cultuur is het middel
bij uitstek om Zaanstad als gemeente nadrukke-
lijker op de kaart te zetten'. De nieuwe aandacht
voor sommige cultuurverschijnselen in de grote
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^i ïsoop tot

Aankondiging van een
houtveiling in 1666 te
Zaandam. Uit A. van
Braam 'Veilingen in de
banne van Westzaanden
] 600-1800'.

Zaangemeente blijkt niet zonder bijbedoeling te
zijn en niet in eerste aanleg geboren uit liefde
voor literatuur of kunst.

Voor wie dieper wil ingaan op het kinderboek uit
het verleden in het Nederlandse taalgebied kan
sinds kort terecht bij een paar volledige en mooi
verluchtigde overzichten. Het echtpaar P.J en L.
Buijnsters wijdde twee dikke boeken aan de
18e en 19e eeuw op dit gebied:
Bibliografie van Ned. School- en kinderboeken
1700-1800 (uitgegeven 1997) en
Lust en Leering - geschiedenis van het
Nederlandse kinderboek in de 19e eeuw (uitg.
Waanders 2001, f 125,-). Voorts verscheen van
F. J. Huiskamp Naar de vatbaarheid de jeugd,
een bibliografie van de kinderboeken 1800-1840
(Primavera Pers Leiden). Wie in deze lexicons
zoekt, vindt vast nog meer Zaanse auteurs.

Cultuur-historische waardenkaart
Het provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft
een Cultuur-historische waardenkaart van
Zaanstreek en Waterland doen verschijnen.
Eerder zijn 't Gooi en Vechtstreek,
Kennemerland en Amstelland verschenen. Bij
deze boeken behoren digitale kaarten op cd-rom.
Het ligt in de bedoeling de kaarten met bijbeho-
rende informatie ook via internet beschikbaar te
gaan stellen, waardoor ze voortdurend bijgewerkt
kunnen worden.
Deze uitgaven willen inspiratie bieden aan dege-
nen die zich bezighouden met de inrichting van
de ruimte in onze provincie en daarbij het cultu-
rele erfgoed niet mogen vergeten of bederven.
Maar ook voor anderen kan deze blik op de cul-
tuurhistorie natuurlijk goed zijn, al zullen kenners
van de Zaanse omstandigheden er niets nieuws in
aantreffen. Onder waarden worden verstaan b.v.
historische panden, archeologische vindplaatsen
en de oude structuur van het landschap. Voor de
goede orde: de kaarten zelf zijn alleen met de cd-
rom op uw computer te bestuderen.
De boeken met bijbehorende cd-rom',s zijn ver-
krijgbaar bij de provincie N.H., telefoon 023 -
514 43 00. Verschuldigd is f 31,- plus porti.

Van Braams fragmenten
De Zaanstreek mag zich gelukkig prijzen dat
iemand als prof.A. van Braam zich al ruim een
halve eeuw inzet voor de ontrafeling van de his-
torie van de streek. Eigenlijk heeft de lokale
geschiedschrijving steeds beschikt over een
'generalist' die vele facetten beheerst. In de 17e
eeuw was het H. Soeteboom, in de 18e eeuw A.
Loosjes en in de 19e J. Honig. Vijftig jaren
geleden zou men tot die generalisten zelfs een
ruim aantal kunnen rekenen waaronder S. Hart,
J.W. Groesbeek, M.A. Verkade, D. Vis en
F. Mars. Het lijkt wel of Van Braam geen opvol-
ger zal hebben, de vele deskundige specialisten
niet te na gesproken. Voorlopig kunnen de fijn-
proevers kennis blijven nemen van de precieuze
boekjes die Van Braam met regelmaat in eigen
beheer publiceert onder de naam Fragmenten
van de Zaanse Geschiedenis. Ik zeg fijnproevers,
want zijn lezers moeten bereid zijn het klassieke
geschiedverhaal opzij te zetten voor uiteenzettin-
gen en opsommingen van verifieerbare feiten.

Laconiek laat hij gedrag of personalia van de
Zaankanters uit behandelde tijden tot 1800 bui-
ten beschouwing, omdat ze zijns inziens niet
kenbaar zijn en niet af te leiden uit de histori-
sche bronnen.
Thans verschenen twee delen over Veilingen in
de banne van Westzaanden 1600-1800. Een sim-
pele statistiek denkt men, tot men teruggevoerd
wordt tot 'het banding', een middeleeuwse
rechtszitting die een keer per jaar gehouden
werd o.l.v. schout en schepenen in deze banne
(dus ook Wormerveer en Krommenie omvat-
tend). Van de 15e tot de 18e eeuw werd deze
gehouden op de 'dingstal', eigenlijk in de open-
lucht, doch waarschijnlijk vaak in een herberg
waar bier gedronken kon worden. Een ander
oude term voor (het bieden op) een openbare
verkoping is het kustebod of kustingbod. Uit het
banding volgde tenslotte de gereglementeerde
veiling. Men staat verbaasd hoe in z.g. primitie-
ve tijden er een nauwkeurig rechtsbesef en
rechtsregeling bestond, en hoe de overheid zich
overal mee bemoeide. Meer van dergelijke zaken
in de nummers 28 en 29. Prijs f 14,- per deel. + f
l ,50 administratiekosten. Besteladres
Zaanstroom 27, 1521 PL Wormerveer. Tel. 075-
6402960. E-mail: vanbraam@wxs.nl

Voorts is Van Braam gestart met een reeks
Immigranten in de Zaanstreek in de 17e en 18e
eeuw. Deel l gaat over de omvang van deze
immigratie in de Zaanoeverdorpen 1618-1789.
Voor dit verslag is gebruik gemaakt van kerkelij-
ke archieven die vertrek en aankomst van de gelo-
vigen bijhielden. Prijs van nr. 27 f 15,50 + 1.50.

Landkaarten
Echte kartografen wijzen de spelling cartografie
af, leest men in het indrukwekkende standaard-
werk Hollandia Comitatus. Een kartobibliogra-
fie van Holland. Dirk en Joanna B lonk-van der
Wijst hebben het volbracht alle ruim honderd
gedrukte landkaarten, soms in verschillende ver-
sies, van het graafschap 1542-1815 af te beelden
en toe te lichten. Alleen kaarten van het gehele
gewest zijn opgenomen, geen deel kaarten van
b.v. de Zaanstreek. Onze regio vindt men uiter-
aard terug op elke grote kaart. Een ideaal naslag-
werk voor o.a. verzamelaars, zij het prijzig
(f 295,-). Een nadeel is dat de landkaarten alle in
zwart/wit zijn uitgevoerd en zodanig verkleind
dat wel eens een vergrootglas nodig is.
Deze studie stond onder toezicht van de
Universiteit Utrecht en werd uitgegeven door
Hes & De Graaf Publishers b.v.

Dit brengt ons tot de oudste kaart van de
Zaanstreek. Volgens de Encyclopedie van de
Zaanstreek, zie pag. 699, dateert hij van 1626-
27. Een iets oudere kaart van 1623, gedeeltelijk
te zien op pag. 700, geldt niet als zodanig. De
oudere kaart is getekend met de pen door vader
en zoon Langendijck, bekende landmeters uit
Alkmaar. Deze kaart is afgedrukt in Perfect
Gemeten, Landmeters in Hollands Noorder-
kwartier, een in 1994 uitgekomen boek. De heer
P. Gans uit Wijdewormer maakte een kopie van
de in het Rijks Archief (Hof van Holland) te Den
Haag aanwezige kaart, die in opdracht gemaakt
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Gedeelte van de kaart uit
1623 door landmeten,
G. D. en D. G. Langedijck
uit Alkmaar. Gemaakt
voor de komende droog-
making van de Grote
Warmer, die haar beslag
kreeg in 1627. Het bijzon-
dere is dat de gehele
Zaanstreek in beeld is
gebracht. In het midden
loopt Den Saane van
rechts naar links, naar
Den Tye. In de Zaan de
Hogendam met de drie
Sluvsen De lintbebouwing
van Saenredam langs de
Zuiddijk, de Oostzijde en
het Kalf is stevig aangege-
ven, als ook die van
Oossaanen, Landsmeer en
Purmerland, en aan de
rechterzijde van Wormer
en Jisp. De westkant van
de Zaan en de dorpen van
de banne van Westzaan
(Assendelft, Wessanen en
Crommenye) zijn slechts
flauw aangegeven omdat
zij niet van belang waren
voor het doel van de kaart.
Wel is aan die kant van de
Zaan nog te vinden
Wormerveer, Zaandijk
onder de oude naam De
Vyf Broers, en Koog als
...De Saendijck. Geheel
onderaan in het midden de
ommuurde stad Purmerend
met het vissersdorp Neck.

werd met het oog op de droogmaking van het
meer (uitgevoerd 1627). Op de bewuste kaart
van 1623 is niet alleen de Grote Wormer te zien,
maar ook de gehele Zaanstreek. De tot het A-3
formaat verkleinde fotocopiën van de hierbij
afgebeelde kaart, alsmede van drie andere kaarten
uit het begin van de 17e eeuw m.b.t. de Wormer,
worden door Gans aangeboden voor de prijs van
een tientje per stuk.
Dit alles in het kader van het 375-jarig bestaan
de van de polder, in augustus j.1. feestelijk her-
dacht. Tegelijk verzorgde de enthousiaste Gans
een foto/ansichtenboekje Wijdewormer en
omstreken in de vorige eeuw (d.w.z. de 20e
eeuw) met 131 meestal niet eerder afgebeelde
foto's van mensen en huizen uit dit aantrekkelijke
gebied. Een keurige uitgave met heldere onder-
schriften (f 20,-). Voor het boekwerk of de land-
kaarten dient u zich te begeven naar het adres
van P. Gans, Zuiderweg 57B, Wijdewormer
(eerst bellen 0299-427 645). Ze worden niet toe-
gezonden.

Blauwe Arendspad
Het is aangenaam vertoeven op deze kleine
zijstraat van de Westzijde in Zaandam, onmid-
dellijk ten noorden van de Hoornse lijn. Dat vin-
den de bewoners ook ondanks de af en toe langs-
rijdende treinen, zodat er interesse was voor een
documentatie over de geschiedenis van dit pad.
Het padreglement dateert van 1725. Het pad
werd vernoemd naar een oliemolen van die
naam. De bewoonster op nummer zes, Wil
Schortinghuis-Zwolsman, deed verdienstelijk
werk door de gegevens bijeen te zoeken uit
kadaster en burgerlijke stand. Gestreefd is naar
een volledig overzicht van bewoning etc. Het
uiterlijk van het boekwerk lijkt als twee druppels
water op de bekende padboeken van de
Vereniging Oud-West Zaandam, hoewel het hier-
van los staat. Dit pad moet niet verward worden
met het verdwenen Blauwepad op de hoogte van
de Vincent van Goghweg.
Helaas is de oplaag van 100 stuks uitverkocht. In
de studiezaal van het Gemeente Archief kunt u
het altijd inzien (bibl. GA 2001-34).

Jubileumboeken
De Koogse voetbalclub KFC (Koogse Football
Club) wachtte niet op het honderdjarig bestaan
maar gaf uit / 910 - 2000 KFC- 90. In ringband en
in fotokopie werden meer dan honderd pagina's
gevuld met een overvloed aan illustraties en tabel-
len. De kroniekstijl is geëigend voor dit soort jubi-
leumboeken. KFC is bekend om zijn gemiste
landskampioenschap in de jaren dertig en de even-
eens mislukte poging tot overgang naar de
beroepsstatus. Later nam FC Zaanstreek de licen-
tie over, van 1964 tot 1967, maar KFC ging terug
naar de amateur-rangen.

Er bestaat de Stichting Wormerveersche
Stoomspuit, opgericht in 1977, met het doel de
instandhouding van de oude brandspuit en het
deelnemen aan evenementen. Het exemplaar heeft
dienst gedaan tot 1933. Nu werd in een leuk boek-
je met foto's een eeuw bestaan uit de doeken
gedaan: 100 Jaar Wormerveerse Stoomspuit, 1901-
2001. Redactie en opmaak was in handen van
Gorter's drukkerij en boekhandel (adres Zaanweg
100).

Een geheel andere kroniek heet Van Engel en
Vrede. In 110 jaar van C rok & Laan, Croklaan
naar Loders Croklaan. Dit is een eigen uitgave
van het bedrijf in Wormerveer aan de Zaan,
samengesteld door de (ex)werknemers B.A. Bol,
F. Boom en D. Dekker. Het dit jaar verschenen
mooi gebonden boek is bedoeld voor personeel en
relaties. Het geeft de geschiedenis van het bedrjf,
aangevuld met foto's en krantenstukjes.

Vastmaken! 75 jaar Coöperatieve Boot- en
Stuurliedenvereniging 'De Koperen Ploeg', er is
gelukkig geen woord Engels bij. Uitvoerig geïllu-
streerd is dit gebonden boek vol afbeeldingen van
een organisatie die ook in de Zaanstreek niet onbe-
kend zal zijn. Het gaat om de 'vletterlieden' of
bootslieden die het handwerk beoefenen van het
los- en vastmaken (meren) van zeeschepen aan de
wal. Ze zijn dag en nacht beschikbaar om onder
alle omstandigheden ook de nieuwste schepen te
behandelen. De mannen bestrijken het vaargebied
tussen Umuiden en de Oranjesluizen. Schrijver is
ing. Albert Boes te Krommenie, bekend als mari-
tiem journalist. Hij schreef eerder o.m. over de
oude beurtschippers en over de dramatische onder-
gang in 1972 van de Zaanlandse Scheepsbouw
Maatschappij ZSM. Ook de uitgever zit in de
streek en wel Studio Auk & Trudy Boom te
Wormerveer. Prijs f 54,- in de boekhandel.

Nathan Nussbaum/Bosboom
Eerder heb ik in deze rubriek mijn verbazing geuit
bij het verschijnen van boekjes die nazaten wijden
aan hun ouders of grootouders die geen opvallende
rol in de samenleving hebben gespeeld. Het vast-
leggen van de herinneringen heeft voor de familie
grote waarde, maar moeten ze in de boekhandel?
Tegen particuliere uitgaven (zoals onlangs over de
Zaandammer Jan Schuitemaker 1899-1948 door
zijn zoon) of tegen bewaring van mémoires in het
openbare gemeentelijke archief valt overigens
niets in te brengen. Het boek dat Adriaan
Bosboom schreef over zijn vader Nathan
Nussbaum heeft meer literaire bedoelingen en treft
door de weemoedigheid die uit de losse biografische
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schetsen spreekt. Grootvader Salomon Nussbaum
kwam als arbeider in 1911 terecht in de Russische
buurt in Zaandam. Zoon Nathan groeide op in
Zaandam en werd net als zijn vader een vurige
socialist. Hij verdiende zijn brood als vertegen-
woordiger met onstuitbare welsprekendheid.
Het boekje maakt melding van de bijeenkomst op
17 september 1984 waar Nathan, 82 jaar, een over-
volle zaal in zijn woonplaats toesprak. 'Vooral
door zijn eigen gesmoes en gedram is deze bijeen-
komst totstandgekomen.' Een eeuw geleden was
de SDAP opgericht en dat moest herdacht worden.
Zijn rede is in extenso weergegeven. Ik herinner
mij dat optreden goed want ik was erbij in de
raadzaal. Het overkwam mij toen alsof Domela
Nieuwenhuis en Troelstra uit hun graf waren opge-
staan. Wat de tekst niet kan weergeven is de gal-
mende donderstem en de emotie die Bosboom op
de aanwezigen overbracht. Zulke sprekers bestaan
niet meer in de politiek (Den Uyl was misschien
de laatste). Zo kan een ieder iets aardigs halen uit
dit geschreven portret. Een verzorgd klein boek
van Uitgeverij Noord-Holland te Wormerveer.
Ontwerp Rolf Kliffen, druk Mercurius-
Wormerveer (f 24,50).

Tenslotte nog twee uitgaven. Wij kennen de water-
toren in Assendelft die na de bouw in 1885 hon-
derd jaar heeft dienst gedaan. Hij komt voor in het
boek De Nederlandse Watertoren in oude foto's en
prentbriefkaarten. Het is net als met de windmo-
lens, het waren er veel maar ze worden geleidelijk
gesloopt. Van de 600 zijn er nog 250 overgeble-
ven. Er wordt nu geijverd om ze als monument te
bewaren. Henk Rienks maakte dit kijkboek.
Uitgever H.A. Voet te Capelle a.d.IJssel.

Als een aanvulling en correctie op het standaard-
werk over duizend Zaanse molens door Pieter
Boorsma uit 1950 verscheen nu 250 Zaanse

Molens door Ron Couwenhoven. Hij ontdekte 29
niet door Boorsma vermelde molens en vult bij
andere molens de gegevens aan. Voor kenners van
de molenhistorie dus een belangrijk werk. Het
werd in eigen beheer gepubliceerd door Stichting
Archief Ron Couwenhoven en Feniks Design,
Zaandam. Niet in de boekhandel; bestelling onder
tel. nr. 06-51273980. Prijs f35,-

Polder Wijdewormer 375 jaar
In het jaar 1626 werd de Grote Wormer droogge-
legd. Deze geslaagde onderneming van 375 jaar
geleden is in de (nog) landelijke polder feestelijk
herdacht. Meestal rekent men dit gebied niet tot de
Zaanstreek, maar berust dit niet op willekeur?
Polder tevens gemeente Wijdewormer heeft altijd
een zelfstandige positie ingenomen. Het behoorde
formeel niet tot Zaanland of Waterland
(Purmerend). De oorzaak was dat ten tijde van de
octrooiverlening het meer niet behoorde tot enige
heerlijkheid (zoals de Purmer). Het polderbestuur
werd onmiddellijk belast met de overheidstaak en
dat bleef zo. Aan dit toeval in het verleden dankt
Wijdewormer zijn eeuwenlange onafhankelijkheid.
Wijdewormer heeft echter steeds contact gehouden
met Jisp en Wormer in hè. noorden, en met
Oostzaan in het zuiden. Nu de polder in 1991
gemeentelijk is verenigd met de echt Zaanse dor-
pen Wormer en Jisp is er nog een sterkere band
met de regio Zaanstreek.
Wie meer wil weten over de geschiedenis, bijna
vier eeuwen, van die eigenzinnige polder kan veel
nalezen in een prettig leesbare en geïllustreerde
uitgave van het Wijde Wormer Journaal:
'Wijdewormer 375 jaar 1626-2001'. Dit populair-
historisch geschrift geeft een aardig fragmenta-
risch beeld van de poldergemeenschap. Het kost
f 3,50, met verzendkosten f 5,25. Te bestellen
telefonisch bij Cees van Dalsem, Noorderweg 107,
Wijdewormer, 0229-421815.

Kroniek
door Annemieke Emond

Drie maanden de Zaanstreek samengesteld uit
Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.

9 mei
In Krommenie werd tijdens een vergadering van
het wijkoverleg duidelijk dat inwoners van dit
dorp enorm veel overlast ondervinden van vlieg-
tuigen. Op sommige plaatsen komt er elke
anderhalve minuut een vliegtuig over. Behalve
dat het geluid als storend wordt ervaren, vrezen
de bewoners vooral het risico van een ramp.
Zaanstads wethouder A. Klein Nibbeling zegde
toe de vliegtuigoverlast te blijven bestrijden.

9 mei
De enige uitbreidingsmogelijkheid voor de
gemeente Zaanstad is in de buurt van de nieuw-
bouwwijk Saendelft. Dat spreekt althans uit
enkele visies van de gemeente, die tijdens een
publieksdebat in het gemeentehuis worden
besproken. Zaankanters kunnen daar hun mening
geven over de visie 'Zaanstad verstedelijkt'

(waarin de gemeente flink uitbreidt, er voor
velen een geschikte woonruimte is te vinden en
de werkgelegenheid toeneemt), 'Zaanstad werk-
stad' (waarin het inwonertal niet sterk toeneemt,
maar de werkgelegenheid wel) en 'Zaanstad
groene stad' (waarin er veel wordt gedaan om het
groen te behouden, er niet wordt uitgebreid en
het aantal inwoners daalt).

15 mei
De archieven van de gemeente Oostzaan zijn na
jarenlang deels in een kluis en deels op de zolder
van het gemeentehuis te hebben gelegen, overge-
bracht naar het Gemeentearchief Zaanstad, waar
iedere geïnteresseerde ze kan inzien.

16 mei
De in zeer goede en complete staat verkerende
kuiperij van de gebroeders Tiemstra uit
Oostzanerwerf wordt over ongeveer twee jaar
verplaatst naar de Zaanse Schans. De benodigde
gelden (340.000 gulden) voor verplaatsing en
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wederopbouw zijn inmiddels door de
gemeentes Zaanstad (twee ton) en
Oostzaan (één ton) vrijwel bijeenge-
bracht. De Zaanse Schans zorgt voor de
resterende veertigduizend gulden.

De kuiperij van de gebroeders Tiemstra
in Oostzttnerwerf

19 mei
De Archeologische Werkgemeenschap
Nederland (AWN) beloonde de afdeling
Zaanstreek voor haar verdiensten voor
de archeologie. De zilveren penning
wordt eens in de vijf jaar toegekend.

21 mei
Het Zaans Museum kreeg in het
Italiaanse Pisa een van de zes eervolle
vermeldingen tijdens de uitreiking van
dejaarlijk.se 'European Museum of the
Year Award'.

21 mei
Loes Woudt-Mes, de weduwe van de in
maart 2000 overleden Mercurius-direc-
teur Cees Woudt, nam de VVV-jaarprijs
in ontvangst die postuum aan haar echt-
genoot werd toegekend. Cees Woudt
kreeg de prijs voor zijn vele verdiensten
voor de Zaanse cultuur in het algemeen
en voor zijn stuwende werk voor de
Stichting Zaanse Schans en het Zaans
Museum in het bijzonder. VVV-voorzit-
ter K. Kroesen zei dat deze jaarprijs, die
voor de eerste keer postuum werd uitge-
reikt, de laatste was die de Zaanse VVV
toekende. De prijs wordt afgeschaft van-
wege de ophanden zijnde fusie met de
Amsterdamse VVV.

22 mei
Minister van Boxtel bezocht de gemeen-
te Zaanstad om te zien wat de gemeente
heeft gedaan met het geld van het grote-
stedenbeleid.

23 mei
Het Zaans Museum vierde ter gelegen-
heid van de eervolle onderscheiding (zie
onder 21 mei) een klein feestje. Het
museum kreeg met deze onderscheiding
internationale waardering en erkenning.
Na alle kritiek die het museum vooral in
eigen streek te verduren had, werd het
als een enorme opsteker beschouwd dat
een internationale jury van deskundigen
oordeelde dat het museum de moeite
van het bekijken meer dan waard is.

28 mei
Na 126 jaar op het vertrouwde adres te
hebben gezeten, neemt bouwbedrijf Kakes
afscheid van de Oostzijde te Zaandam.
Het bedrijf verhuist naar een splinternieuw
gebouw aan de Zaandamse Jufferstraat.

29 mei
'Even lachen, u bent in beeld', staat te
lezen op bordjes bij de entrees van flat-
gebouw de Perim te Zaandam. Iedereen
die de flat in- of uitgaat wordt gefilmd.
Woningcorporatie Saenwonen plaatste de
camera's vijf maanden geleden om van-
dalisme en vervuiling te bestrijden. De
camera's blijken zeer effectief; het van-
dalisme nam met zeker vijftig procent af.

l juni
Een groep wetenschappers van de Vrije
Universiteit te Amsterdam doet de
komende jaren onderzoek naar de gevol-
gen van het broeikaseffect op het eco-
systeem in veengebieden. Sinds dit
voorjaar fungeert een klein gedeelte van
het Guisveld als 'proeftuin' voor de vak-
groep Systeemecologie.

8 juni
Klaas Woudt ontving 'De Zaansche
Schoone'. een door Rotary Club

Klaas Woudt met het bronzen relief
behorend hij de hem toegekende prijs

Zaandam ingestelde prijs voor streekge-
noten die zich inspannen voor het behoud
van Zaans erfgoed. Woudt was actief als
uitgever, publicist en bestuurder van een
groot aantal verenigingen en stichtingen.
Hij heeft tientallen publicaties over de
Zaanstreek op zijn naam staan. Woudt
was als eindredacteur nauw betrokken bij
de totstandkoming van de Encyclopedie
van de Zaanstreek. De prijs bestaat onder
andere uit een bronzen reliëf, dat is ont-
worpen door de Spaans-Nederlandse
kunstenaar Enric Adsera Riba.

22 juni
Tom Kisjes en Ton van Oversteeg van
Natuurmuseum E. Heimans te Zaandam
schilderden de naam van het gebouw in
grote letters op de buitenmuur. Veel
mensen wisten niet dat dit museum zich
in het Darwinpark bevindt; met de
muurschildering is dit een stuk duidelij-
ker geworden.

22 juni
De zuidelijke randweg van Zaanstad
moet in 2005 in gebruik genomen wor-
den. De weg moet de bedrijventerreinen
Zuiderhout, Westerspoor en in de toe-
komst de Westzanerpolder een betere
ontsluiting geven.

29 juni
In de Zuidervermaning te Westzaan werd
de door de provincie Noord-Holland
opgestelde waardenkaart overhandigd aan
vertegenwoordigers van de betrokken
gemeenten in de regio Zaanstreek-
Waterland. Informatie over cultuurhistorie
was altijd versnipperd en moeilijk toegan-
kelijk, maar door de komst van de waar-
denkaart moet dit probleem in deze regio
tot het verleden behoren. Hoofdthema's
van de kaart zijn: monumenten, archeolo-
gie en landschappelijke structuren.

29 juni
De heiwerkzaamheden voor het nieuw-
bouwproject 'Vrouwehof aan de
Dorpsstraat te Assendelft zitten er op.
Zaanstads wethouder P. Kroesen-van
Gelderen liet door het gooien van een
fles champagne tegen een feestpaal de
bouw officieel van start gaan.

29 juni
De toren van de voormalige chocolade-
fabriek van Boon aan de Marktstraat te
Wormerveer, waarin het nieuwe kantoor
van de Woonmij komt, wordt in de oude
staat teruggebracht. Architect
J. Goedhart ontwierp een plan waarbij
de door Mart Stam ontworpen en in het
begin van de twintigste eeuw gebouwde
cacaofabriek, zoveel mogelijk recht
wordt gedaan. De fabriek geldt als een
goed voorbeeld van de allereerste beton-
skeletbouw en is sinds mei 1996 een
rijksmonument.
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beginnen. Nu staat er op de plaats van
het ingezakte huisje een fraai Zaans
pand, dat zo veel mogelijk de authentie-
ke staat benadert.

De toren van Boon te Wormerveer, nu
nog een bouwval, straks het onderkomen
van woningstichting Woonmij Zaanstad

30 juni
De komende jaren komt er in de
Zaanstreek steeds meer vraag naar zoge-
noemd 'droog' bedrijfsterrein. Ook de
vraag naar zeehaventerrein neemt toe.
Deze conclusies staan vermeld in het
rapport 'Ruimtebehoefte bedrijventerrei-
nen Umond en de Zaanstreek', dat in
opdracht van de provincie Noord-
Holland werd opgesteld door het bureau
Buck Consultants International.

3 juli
Woningstichting Woonmij Zaanstad gaat
de Burgemeestersbuurt te Krommenie
opknappen. Er gaat vooral veel aandacht
uit naar de openbare ruimte. Woonmij
werkt bij de herinrichting samen met de
gemeente Zaanstad en Wijkbeheer.

12 juli
De grote zaal van bioscoop 't Saentje
aan de Noorderkerkstraat te Zaandam
kreeg een opknapbeurt. Er werden twee
rijen stoelen weggehaald om de steeds
langer wordende bioscoopbezoekers van
genoeg beenruimte te voorzien. Ook de
kwaliteit van het geluid en de aircondi-
tioning verbeterde aanzienlijk.

14 juli
Toen Astrid van der Pol tien jaar gele-
den een oud ingezakt huisje aan de
Watermolenstraat te Westzaan kocht,
wist ze dat het pand enorm verbouwd of
zelfs gesloopt moest worden. Nadat ze
haar vriend leerde kennen, nam haar
plan om er een fraai traditioneel Zaans
pand van te maken vaste vorm aan. Na
veel leeswerk, het bekijken van andere
Zaanse panden en gesprekken met archi-
tect Han van Leeuwen kon de bouw

Het van top tot teen opgeknapte pand
aan de Westzaan.se Watermolenstraat

15 juli
In de hal van het Zaans Museum prijkt
sinds kort een fraai tegeltableau. Het
tableau uit 1926 werd ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum van het toenma-
lige dagblad De Zaanlander aan de direc-
tie geschonken door het personeel.

21 juli
De Rijksoverheid wees dertig rijksmo-
numenten aan in Zaanstad. Het
fabriekspand van Verkade te Zaandam
en voormalig hotel De Kogge te Koog
aan de Zaan behoren tot de uitverkoren
panden.

24 juli
Parklaan 4a, het pand pal naast de
brandweerkazerne van Zaandijk, werd
dichtgetimmerd.
Het waarschijnlijk uit 1912 stammende
gebouw was aanvankelijk een sociëteit
met de naam 'Tot Ons Genoegen';
er werd gekaart en gebiljart. Aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog
werd het door de Duitsers in beslag
genomen, die er verschillende troepen
in onderbrachten. Na de oorlog werd de
sociëteit opgeheven en vestigde de
politie zich in het pand. Dat duurde tot
1974 waarna er onder meer een
kleuterschool en een crèche in waren
gevestigd. De laatste gebruiker was
duikteam de Walvis.
De toekomst van het pand is onzeker,
de gemeente Zaanstad heeft er nog
geen bestemming voor.

28 juli
Drukkerij Knijnenberg uit Krommenie
is van plan al haar bedrijfsactiviteiten
onder te brengen in één nieuw gebouw
in het Noorderveld te Wormerveer.
Momenteel werkt het bedrijf verspreid
over twee verschillende locaties in
Wormerveer en Krommenie.

Het herdenkingstableau van dagblad De
Zaanlander, thans in bezit van het Zaans
Museum

Het kantoorpand van de firma
Knijnenberg te Krommenie,
gefotografeerd vanaf de achterzijde

N.B.
De data boven de stukjes verwijzen naar
de dag van publicatie en daarmee niet
vanzelfsprekend naar de dag van de
gebeurtenis.
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Culturele agenda

8 september t/m 25 november 2001
'Stoom aan de Zaan'. Deze expositie omvat een
groot aantal stoommachientjes in diverse maten
en uitvoeringen, welke beschikbaar zijn gesteld
door enkele topverzamelaars. De tentoonstelling
legt een verband naar de overgang van wind op
stoom aan de Zaan. Verder aandacht aan de 'ver-
stoming' aan de Zaan bij de verschillende
bedrijfstakken. Molenmuseum, Museumlaan 18,
Koog aan de Zaan. Open: t/m 30 september:
dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur, zater-
dag van 14.00-17.00 uur en zondag van 13.00-
17.00 uur. Na l oktober: dinsdag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur, zater-
dag van 14.00-17.00 uur en zondag van 13.00-
17.00 uur.

12 oktober 2001
Lezing: Tassen door de eeuwen heen.
Georganiseerd door Museum 'In 't Houten Huis',
Jan Boonplein 2, De Rijp. Aanvang: 20.00 uur,
toegang gratis.

13 en 14 oktober 2001
Minitentoonstelling over antieke tassen, school-
tassen, beugeltasjes, enz. Museum 'm 't Houten
Huis', Jan Boonplein 2, De Rijp. Open: zaterdag
en zondag van 11.00-17.00 uur. Kosten: volwas-
senen f 2,50, van 4-12 jaar f 1,25. Rabo/NS
f 1,25 MJK gratis.

21 oktober 2001
Laatste themalezing door mw. C. Rogge,
Monumentenzorg Alkmaar, 'De Zaanse klok in
het Zaanse binnenhuis'. Georganiseerd door het
Museum van het Nederlandse Uurwerk vanwege
het 25-jarig bestaan van het Museum van het
Nederlands Uurwerk en het 15-jarig bestaan van
de Vriendenkring. Verkadezaal Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Tijdstip: 14.00-1500 uur.
Na afloop wandeling over de Zaanse Schans
naar het Museum van het Nederlandse Uurwerk
alwaar de tentoonstelling bezocht kan worden.

28 oktober 2001
Inloopmiddag: Slibaardewerk. Tijd: 13.30-16.30
uur. Museum 'In 't Houten Huis', Jan Boonplein
2, De Rijp.

t/m 28 oktober 2001
In vogelvlucht". Een terugblik op 40 jaar ten-
toonstellingen: affiches, foto's, voorwerpen, etc.
Museum 'In 't Houten Huis', Jan Boonplein 2,
De Rijp. Open: zaterdag en zondag van 11.00-
17.00 uur. Kosten: volwassenen f 2,50 van 4-12
jaar f l ,25 Rabo/NS f 1,25 MJK gratis.

t/m 31 oktober 2001
Jubileumtentoonstelling Nu elck syn sin. Zaanse
uurwerken uit de 17e en 18e eeuw.
Jubileumtentoonstelling met de vroegste voor-
beelden van de antieke Zaanse klok door makers

als Kornelis Michielsz. Volger, D. Engel,
K.J. Koogies en J.D. Copies.
Expositie Stijl of geen Stijl? Museum van het
Nederlands Uurwerk, Kalverringdijk 3,
Zaandam. Openingstijden: dagelijks 10.00-17.00
uur. Kosten: volwassenen f 5,-, CJP en Pas 65+
f4,-, kinderen tot 12 jaar f l,-, MJK gratis.

13 november 2001
Lezing door Peter Bitter, stadsarcheoloog van
Alkmaar, over recente opgravingen in deze stad.
Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland (AWN),
afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. Locatie:
werkruimte AWN Tuinstraat 27a Zaandijk.
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

13 november 2001
Lezing door de heer Stolp over archeologische
opgravingen. Georganiseerd door Het
Nutsdepartement Zaanstad van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Arend Dikzaal,
Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam.
Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

26 november 2001
Lezing door de heer Kamstra uit Weesp over
oude schoolfoto's en platen. Georganiseerd door
Het Nutsdepartement Zaanstad van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Arend
Dikzaal, Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77,
Zaandam. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

20 december 2001
t/m 28 februari 2002
'Replica of Ratjetoe'. De tien vrouwen van de
Zaanse Kaper presenteren een aantal replica-
modekostuums uit de 18e en 19e eeuw. Deze
kostuums zijn op authentieke wijze vervaardigd.
Oude naaimethodes zijn daarbij herontdekt en
nagevolgd. Museum 'Het Noorderhuis',
Kalverringdijk 17 (Zaanse Schans), Zaandam.
Openingstijden: za. en zo. 10.00-17.00 uur.
Toegang: f 2,20, 65+, CJP en kinderen (4 t/m
11) f 1,10. MJK gratis. Houders Rabo/NS-pas
50% korting.
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'De Zeug'
• timmer- en restauratiewerken • stijl interieurs
• nostalgische keukens • antieke bouwmaterialen

Verkoop:
Ameland 18,1506 ZW Zaandam, telefoon: 075-616 05 18

openingstijden: don.-vrij.-zat.: 11.00-17.00 uur. don. 19.00-21.00 uur.

Werkplaats:
J.J. Allanstraat 266c, 1551 RS Westzaan, telefoon: 075-612 04 54

Unifk lijstwerk!
KLASSIEK en MODERN
u i t e i g e n p r o d u k t i e
Wij leveren ook: Hout, plaat, tuinhoat, enz.

%|.?owel in grenen als in andere houtsoorten.

i • . . .
Sl'üj[spolderweg 25 -'1|f05 HJ Zaandam
Telefoon: (075) 616 42%|, - 616 42 25
Fax: (dl,5) 670 12 65
E - m a i l : \ Z w a r t - H o u t @ W ane t .n l

GERARD WUMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



wr
B O U W B E D R I J F

Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel. : 075-621 21 31
Fax : 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse

manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aan-

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax 075 - 627 62 22
ISDN 075 - 640 12 90


