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Inhoud
Het 160e en laatste nummer van Anno. Een gedenkwaardig moment. Veertig jaar lang ver-
scheen ieder kwartaal trouw een nummer. Met dit laatste nummer komt aan die traditie een
einde.Een nieuwe redactie gaat komend jaar fris van start met het nieuwe cultuur-historische
tijdschrift Zaans Erfgoed. Wij (de redactie) nemen afscheid van u met een stevig december-
nummer met een aantal diepgravende artikelen over de Zaanse klederdracht, overzetveren in
de Zaanstreek en onderzoek naar een pijpenrager.

1682 Een gevonden eeuwenou-
de zilveren pijpenrager kan
aanleiding zijn tot verras-
send onderzoek naar de oor-
spronkelijke eigenaar. Over
de resultaten van de speur-
tocht doet Seiny Klopper
verslag.

1683 Het wemelde in vroeger tij-
den van de overzetveren in
de Zaanstreek. Niet verwon-
derlijk, want bruggen over
de Zaan waren een zeld-
zaamheid. H.C. Dorpema
verdiepte zich in de geschie-
denis van de veren en legde
zijn bevindingen vast in een
doorwrocht artikel.

1690 Hoe steekt de Zaanse kleder-
dracht in elkaar? Wat is
typisch Zaans en wat niet?
Inge Bosman weet er veel,
zo niet alles van af en licht
in haar artikel een tipje van
de sluier op.

1694 Handboekbinder Erik Schots
uit Krommenie heeft in de
loop der jaren tal van jaar-
gangen van Anno ingebon-
den van onze lezers. Jaap
van der Horst ging bij de
boekbinder-restaurateur op
bezoek. Dat leverde een
lezenswaardig artikel op
over het oude ambacht.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1680,
Bedoeninkies in de kaikerd
1695, Boekennieuws 1697,
Kroniek 1700 en de Culturele
agenda 1705.

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.

Reactie
Op pagina 1633 van het artikel van de heer Dorpema 'Wegen in en om de Zaanstreek in vroeger tijd
(deel I)' in Anno 158 is een onjuist foto-onderschrift geplaatst. De tekst moet luiden: "De met grind
of puin verharde Dorpsstraat in Assendelft omstreeks 1900. In het midden is het paardenpad van
klinkers te zien".

Annonce
Te koop gevraagd: 'Fotoboek Zaandam ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van zijn stad'.
De auteur is Jan G. Elburg. De fotografen zijn Carel Blazer en Dolf Kruger. Het is waarschijnlijk

verschenen in 1961 of 1962. Graag uw reacties naar Peter Roggeveen, telefoon 075-6313897.

Illustratie omslag:
De "De Hoopbrug" was de eerste brug over de Zaan.
Opvallend is het scherm aan het brughuisje. Bedoeld om
wat comfortabeler tol te kunnen betalen ? Het balkenvlot
kan op weg geweest zijn naar de Zaandamse Poel, die bij
grote aanvoer dienst deed als balkenhaven. De foto moet
dan rond 1914 gemaakt zijn.
(hoto Gemeentearchief Zaanstad)
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Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Boek '100 Jaar Zaanstreek'
Sinds 7 september ligt dit boek voor degenen die
het tegen de speciale jubileumprijs hebben
besteld klaar bij het Gemeentearchief Zaanstad,
Hoogstraat 34 in Koog aan de Zaan.
De openingstijden stonden in het vorige nummer
van Anno. Velen van u hebben het daar al afge-
haald. Dit is een oproep aan hen die dat nog
moeten doen. Zorg dat u het voor de feestdagen
in huis hebt; met rooie oortjes gaat u er doorheen.
Overigens, als troost voor de spijtoptanten onder
u die niet besteld hebben: het ligt ook bij de
Zaanse boekhandels, alleen wel tegen een iets
hogere prijs.

Index 40 jaargangen Anno
Over de cd-rom die binnenkort verschijnt wordt
u elders geïnformeerd.
Ook is er een index gemaakt van alle artikelen
die in die 40 jaar verschenen zijn, gewoon afge-
drukt op papier datje achterover geleund in je

luie stoel kunt lezen.
Het samenstellen van deze index was een monni-
kenwerk. Het zijn een veertigtal A4-tjes geworden.
Het opzoeken, indelen in rubrieken, herzien en
corrigeren heeft enkele van onze leden letterlijk
weken gekost. Twee namen moeten hier in dit
verband genoemd worden: Bertus Busch en
Ada Hannaart.
De index staat ook op de cd-rom, maar is in de
eerste plaats bedoeld voor de digibeten onder
ons. Op de komende bijeenkomsten van onze
vereniging, te beginnen met die van 29 januari
a.s. is hij beschikbaar. Voor de echt ongeduldigen,
of voor hen die de komende vergaderingen niet
bij kunnen wonen, is er een andere mogelijkheid.
Belt u Ada Hannaart op nummer 075-6170655
en we proberen de index bij u thuis te krijgen.
Voor onze leden is dit gratis vanwege ons jubileum,
maar misschien wilt u wel eventuele portokosten
vergoeden.

40 Jaar Anno 1961
De gezamenlijke publicaties en artikelen in 40
jaargangen Anno 1961 bevatten een unieke schat
aan gegevens over de Zaanse houtbouw in het
bijzonder en de woon- en bouwcultuur in onze
streek in het algemeen.

Een terugblik
Hierbij een kort overzicht van de ontwikkeling van het kwartaalblad van onze
vereniging vanaf het begin tot heden.
De oprichting van de Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans was een sponta-
ne reactie van de bevolking op de initiatieven van de toenmalige Zaangemeenten,
met medewerking van het bedrijfsleven, tot oprichting van wat eerst een 'Zaans
buurtje' en later de 'Zaanse Schans' heette. Het eerste nummer in 1961 toont dan
ook prominent een welkomstwoord van wethouder D. Metselaar van Zaandam,
de toenmalige voorzitter van de Stichting Zaanse Schans. Zijn welkomstwoord
was gericht aan de 61 leden.
De doelstelling van de vereniging was het maken van propaganda voor en het
geven van financiële ondersteuning aan Stichting de Zaanse Schans. De eerste
twaalf jaargangen bevatten dan ook regelmatig de verslagen van deze stichting en
een jaarlijks terugkerend bericht over de overhandiging van een geldbedrag door
de voorzitter van onze vereniging.
Verder gaan de artikelen van de eerste 50 nummers van Anno vrijwel geheel over
de opbouw van de Schans: tekeningen van de huizen, loodsen en molens die ver-
plaatst werden en gegevens waar ze gestaan hadden en bijzonderheden over de
historie ervan. Zo zijn bijvoorbeeld de nummers 49 en 50 (1974) bijna geheel
gewijd aan de overbrenging van de koopmanshuizen 'de Mol' en 'het
Noorderhuis'. In de jaargang daarvoor werd in twee grote artikelen de
Geschiedenis van de Totstandkoming van de Zaanse Schans geschetst.
In 1975 stelt de redactie vast dat de Schans 'klaar' is. Het is tijd voor een bredere
belangstelling en voor publicaties over de historische huizen in andere delen van
de Zaanstreek.
Het duurt nog een paar jaar voordat de vereniging haar nieuwe koers bepaalt,
maar in 1978 wordt de vereniging herdoopt tot Vrienden van het Zaanse Huis. In
de nieuwe statuten wordt nauwe samenwerking met de Stichting Zaans Schoon
vastgelegd. Dit is ook te zien aan de inhoud van het blad door de bijdragen van de
bestuursleden van deze stichting die (letterlijk) al veel langer in de Zaanstreek aan
de weg timmert. Daardoor wordt ook de toon ten opzichte van wat de overheid in
onze streek 'uithaalt' wat kritischer dan tot nog toe.

1680



Het blad is tot dan toe vrij klein van omvang gebleven. Stelt u zich voor een dubbelge-
vouwen A3-formaat, dus vier pagina's per aflevering. Daar komt in het begin van de
jaren tachtig verandering in: het aantal pagina's wordt groter. Dit wordt mede gestimu-
leerd door de nauwe samenwerking die ontstaat met de Vereniging Oudheidkamer (de
echte naam was een stuk langer), die artikelen over hun verzameling gaat aanleveren.
Zo bestaat bijvoorbeeld nr. 88 (december 1983), waarin deze samenwerking wordt aan-
gekondigd al uit 10 pagina's. Ook geven de nieuwe artikelen een veelzijdiger benade-
ring van de Zaanse historie. Vermeld dient dat nu ook schoorvoetend de eerste fotoaf-
drukken verschijnen.

In 1986, het jaar van het 25-jarig jubileum, doet ook kleur zijn intrede, zij het nog in
bescheiden mate. De vier nummers van dat jaar worden op de voorpagina getooid met
een groene lauwerkrans met daarin de aanduiding '25 jaar'.
Eindjaren tachtig verschijnen de eerste zogenaamde Speciale Uitgaven van Anno. Ze
zijn gewijd aan een bepaalde studie en hebben onderwerpen als houten gevels, de taal
uit de 17e eeuw of het ontstaan van de Zaan. De laatste 'special' verschijnt in 1998 en
gaat over de genomineerde restauraties voor de Ads Boumanprijs van dat jaar.
Qua uitvoering zien deze uitgaven er professioneel uit. Het formaat is groter en er
wordt veel aandacht besteed aan omslag en druk- en fotoreproductiekwaliteit.
Dit heeft zijn invloed op de uitvoering van ook de 'gewone' uitgave van Anno. In 1991
durft bestuur en redactie het aan om het blad een facelift te geven. Er komt een omslag
in twee kleuren en het logo wordt naar de binnenpagina 'verbannen'. Advertenties doen
hun intrede en aan vormgeving, maar ook aan vaste rubrieken zoals de Kroniek en de
Culturele Agenda wordt strikt de hand gehouden. De omvang komt niet meer beneden
de 20 pagina's uit; het eerste nummer in de nieuwe uitvoering, 119 van september
1991, heeft 24 pagina's. Kortom: 10 jaar geleden ontstond het blad in de uitvoering
zoals u die heden ten dage gewend bent.

Opvallend zijn nog de themanummers die sinds 1993 eenmaal per jaar zijn uitgegeven.
Dit zijn gezamenlijke nummers met onze zustervereniging Zaans Industrieel Erfgoed.
Het eerste nummer heette Verf. Verder verschenen o.a. Pakhuizen, Czaar Peter en
Brand. Ze hadden niet alleen een grotere oplage maar ook waren ze dikker (48 pagi-
na's) en met een full-color omslag en binnenpagina.
In de aanhef had ik het over een schat aan informatie. Het is een goede zaak dat die
binnenkort aan iedereen (mits diegene een computer kan bedienen) ter beschikking
staat. Ik doel hier op de binnenkort verschijnende cd-rom waarover elders meer.
Denkt u daarbij nog eens aan al die schrijvers, redactieleden en bestuursleden die het
mogelijk hebben gemaakt dat dit unieke document tot stand kon komen. Een woord
van grote waardering voor deze personen is aan het eind van dit overzicht op zijn
plaats.

Henk Bouman

Een hartelijk welkom aan
de volgende nieuwe leden:
F.D. de Vries, Zaandam
J.H. Nijntjes, Koog aan de Zaan
J.J. Spillekom, Mijdrecht
Mw. A. Schouten, Assendelft
Mw. A. Kwist, Hilversum
R. Duijf, Wormerveer
Mw. T. Ancher-Zwolsman, Zoetermeer
Czaar Peterhuisje, Zaandam
B. Koopman, Koog aan de Zaan
A. Schroder, Zaandam
R. Duijf, Wormerveer
A. Hilbers, Westzaan
T. Nijdam, Zaandijk

G.B.D. van Schaik, Wormerveer
Mw. F.K.S. Muller, Oterleek
Mw. C.S. Schortingshuis, Zaandam
Mw. D. van Waveren, Zaandam
Mw. A.J.C. Hendriks, Castricum
A. Siekerman, Koog aan de Zaan
C.M. Heijnen Palmboom, Wormereer
F.W. Hoogkamer, Zaandijk
D.N. Beudeker, Zaandijk
Mw. G. Engelsman, Zaandam
Timmerbedrijf J.P. van Vliet, Koog aan de Zaan
H.W. Otte, Zaandam
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De zilveren pijpenrager in
opgevouwen toestand.
De afzonderlijke onderdelen
kunnen als een Zwitsers
zakmes worden opengevou-
wen (Foto Bob Dekker)

Verhaal over een genealogisch onder-
zoek naar een pijpenrager
door Seiny Klopper

Bij Bob Dekker, lid van de Oudheidkundige Commissie Jisp, lag al jarenlang een bodemvondst
in de kast: een kunstig vervaardigde zilveren pijpenrager, prachtig versierd en... met wat hij
dacht 'volgens de jaarletter gemaakt in 1815'. De gewezen eigenaar, volgens de aangebrachte
letters R J B, was rond die tijd echter niet te traceren.

De initialen RJB in de voet
van de pijpenrager
(Foto Bob Dekker)

Echter, tijdens
een antiekbeurs te
Alkmaar, waar
men ook infor-
matie en/of een
taxatie kon laten
doen, werd door
taxateur de heer
W. Burger toege-
zegd dat hij thuis
informatie wilde
opzoeken en
doorgeven die zou
kunnen leiden
naar de gebruiker
van dit zeer inte-
ressante voor-
werp. Reeds de
volgende dag
werden onder-
staande gegevens
doorgebeld:

'Het voorwerp is gemaakt te Haarlem in 1740.
De maker was Reijnier Reijnalda (1699-1771)
zoon van Jelle en Trijntje ...
Reijnier was in 1730 vanuit Heerenveen naar
Haarlem gekomen. In 1731 trad hij toe tot het
gilde. Hij was gevestigd in de Frankenstraat en
een zogenoemd kleinwerker (gespecialiseerd in
kleinere voorwerpen). Reijnier overlijdt in 1771
in het oudemannenhuis te Haarlem'.
De heer Burger vertelde verder dat deze voor-
werpen in die tijd niet zo vaak voorkwamen.

Met deze nieuwe gegevens dook Bob nogmaals
in zijn computerbestand. Het zoeken was naar
een welgesteld iemand van het mannelijk
geslacht geboren na 1670 en vóór 1800. Deze
ruime marges had hij expres gehanteerd om de
kans te vergroten iemand te vinden met die ini-
tialen, in dat tijdsbestek.
Uit het computerbestand van circa 29.500 perso-
nen werden via de computer acht personen gese-
lecteerd, waarvan er twee te Etersheim woonden
en één persoon meer dan twintig jaar na de
fabricagedatum was geboren. Verder vielen ook
af: Reijnier Stoffelsz. Boon, Reijnier Allertsz.
Bicker, Reijnier Pietersz. Bicker en Reijn
Pietersz. Boom omdat hier de initialen niet over-
een kwamen.

Eén persoon bleef over: Reijn Jansz. Boom,
gedoopt te Jisp 29-10-1722, overleden 23-01-
1785 te Jisp en op 29-01-1785 in de Jisper kerk
begraven. Vermoedelijk iemand met geld of sta-
tus. En... inderdaad, deze Reijn Jansz. Boom, zo
vermeld de computer, was schepen, vroedschap,

en burgemeester geweest van Jisp. Zijn grafsteen
ligt nog in de huidige kerk van Jisp en vermeldt:
(geciteerd uit "Genealogisch en heraldisch
gedenkwaardigheden in en uit de kerken der
provincie Noord-Holland" (1931) blz. 302 en 303:
"Hier is begraven Reijn Boom in zijn leven
burgemeester en vroedschap te Jisp. Overleden
den 23 januarij in den ouderdom van 62 jaaren
en 2 maanden en 27 dagen". (In een cartouche
een schild aan een strik, op het schild een 'boom'
en eromheen R J Boom N P Neelen, aan weers-
zijden van den boom 17-7-): Nog is hier begraven
Neeltje Nelen de huijsvrouw van Reijn Boom
overleden den 18 april 1787 in den ouderdom
van 63 jaaren en 6 maanden.

Zo werd met het vinden van de pijpenrager en
het daar bijbehorende verhaal, weer een stukje
van de legpuzzel over de geschiedenis van Jisp
in elkaar gepast.
Het zal voor Reijn Jansz. Boom een vervelende
dag zijn geweest toen hij zijn prachtige zilveren
'pijpenrager' verloor. ,,Voor ons echter een
mooie vondst, een mooi verhaal, met een verras-
send einde", aldus Bob Dekker te Jisp, september
2001.

Naschrift: Volgens G.J. Boekenoogen wordt een
pijpenrager ook wel pijpekloker, pijperoder, pijp-
uithaler pijpestoker of pijpewroeter genoemd.

Bronnen:
W. Burger (makelaar/beëdigd taxateur).
R.J. Boom: Genealogisch bestand
"Bevolkingsoverzicht Jisp 1600-2000, B.
Dekker, Jisp.
Gen/Her, gedenkwaardigheden in/uit de kerken
in N-Holland door Mr. Blois Treslong 1 9 1 1 .
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Overzetjes
door H.C. Dorpema

De enige vaste oeververbinding tussen de Zaanoevers liep tot 1882 over de Dam via bruggetjes over
de toenmalige sluizen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er langs de ruim tien kilometer lange
Binnenzaan heel wat overzetveren te vinden waren. De meeste natuurlijk daar, waar de meeste
mensen woonden. Langs de Voonaan waren er daarom oorspronkelijk geen overzetveren. Aan de
westzijde van het water was De Hem namelijk onbewoond en het huidige Eiland was voordat het
Kattegat doorgegraven werd, een schiereiland.

De veerboot naar het
Eiland, waar men niet m,
maar op moest stappen.
Getuige de foto ging dat
ook niet altijd even gemak-
kelijk. (Foto
Gemeentearchief Zaanstad)

Het veer tussen de
Prins Hendrikkade bij het
Kattegat en het Eiland.
Aan de mode te zien is de
foto omstreeks 1920
genomen.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

Dameszwemmen in 1885
Maar in de laatste twee decennia van de negen-
tiende eeuw kwamen er grote veranderingen. Het
Noordzeekanaal werd geopend, de Upolders ont-
stonden, de Voorzaan kreeg zijn huidige loop
(Zijkanaal G) en de Zaandamse haven werd aan-
gelegd.
Deze ontwikkelingen hadden nieuwe bedrijvig-
heid tot gevolg. De haven kwam tot bloei, hout-
handel William Pont vestigde zich op het nieuw
gevormde Eiland en de Artillerie Inrichtingen
verhuisden vanuit Delft naar een terrein op de
vroegere Hem. Last but not least werd op de
zuidpunt van het Eiland een zwembad geopend.
Het bad werd in 1885 in gebruik
genomen en niet zoals wel eens ver-
ondersteld is pas in 1893. Al spoe-
dig, in september 1885, verzoekt het
bestuur van het bad aan het gemeen-
tebestuur om de weg naar het bad-
huis ter breedte van 1/2 a l meter te
bestralen aangezien "de weg naar het
badhuis...bij regen in een zeer slech-
ten, ja, voor dames schier onbegaan-
baren toestand verkeert".
Reeds voor het seizoen 1886 wordt
het verzoek door de gemeente geho-
noreerd. Het is tussen haakjes best
aardig om te weten dat er in 1885 al
dames waren, het zullen er niet veel
geweest zijn, die zich door de regen
niet lieten weerhouden om te gaan
zwemmen.

Overzetveren over
de Voorzaan
Voor degenen die op het
voormalige schiereiland
gevestigd waren, moest
de vaste wal natuurlijk
goed bereikbaar blijven.
De gemeente had daar-
om de verplichting tot
"het hebben, onderhou-
den en bedienen van een
pontveer".
Dat vlotte blijkbaar niet
erg, want op 29 januari
1884 vragen de Gebr.
Gras die op het Eiland
werkten met de in 1916
gesloopte houtzaagmolen
"De Rode Leeuw" en de
in 1892 verbrande pal-
trok "De Notenboom",
om de verbinding met

een pontveer. Dat is ruim vier maanden na de
opening van de doorvaart op 15 september 1883.
Enige tijd later was het zover dat het veer in
gebruik genomen werd. In 1896 verpacht de
gemeente het veer, maar later neemt men de
exploitatie weer in eigen beheer. Wandelaars en
fietsers werden overgezet met een roeiboot.
Moest er een handkar of bakiïets overgezet wor-
den, dan werd daarvoor een kabelpont gebruikt.
Naderden er geen schepen, de Zaandammerboot
bijvoorbeeld of een rij rijnaken getrokken door
een dampende sleepboot, dan werd de kabel over
de Zaan opgedraaid en kon de overtocht begin-
nen. De pont werd langs de kabel voortgetrokken

met behulp van een houten balkje met een sleuf
waarin de kabel zich vastzette. Er waren meerdere
van die trekhouten aan boord zodat passagiers die
er zin in hadden een handje konden helpen.

De pont werd ook ingeschakeld als er op een
mooie zomerdag veel belangstelling was voor
het zwembad. Men kende vroeger aparte uren
voor het gemengd zwemmen en voor het zwem-
men van dames en heren. Bij de wisseling van
de wacht was het dan een drukte van belang. Om
de verbinding te verbeteren, waren er in 1929
plannen om een motorpont aan te schaffen en in
1930 was er zelfs sprake van om een tunnelver-
binding te maken. Het duurde echter nog tot
1939 voor de dienst werd uitgevoerd met een
echt motorveerbootje met gesloten dek, waar je
dus niet instapte maar opstapte. Na de bouw van
de brug in 1959 van de Hogendijk naar het
Eiland waren de dagen van het veer geteld. Het
duurde echter, naar ik meen, toch nog tot omst-
reeks 1970 voor het zover was.
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Het Ruiterveer maakte in de
twintiger jaren nog gebruik
van " Ellebogenstoom".
Op de achtergrond het toen
nieuwe noodgebouw van
het lyceum. Uit het schei-
kundelokaal links werden
tot lering en de vermaak
van de derdeklas H.B.S.'ers
wel eens stukjes natrium in
de Zaan gegooid, die dan,
hevig reagerend, sissend en
bruisend over het water
sprongen. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Een veer, waarvan ik tot voor kort het bestaan niet
kende, bevond zich tussen het sluisje van de
Achtersluispolder, ongeveer waar tegenwoordig
de Vredeweg begint en de weg langs de haven er
recht tegenover. Het staat ingetekend op de
Topographische Kaart van Zaandam, herzien in
1892 en gedeeltelijk herzien in 1911.
Vermoedelijk kwam dit voetveer tot stand in ver-
band met de vestiging van de Artillerie
Inrichtingen nabij de Hembrug (1895/99). Het
bedrijf was via dit veer goed bereikbaar voor
werknemers afkomstig van de Zuiddijk. Ik weet
niet wanneer dit veer opgeheven werd, in ieder
geval moest men omstreeks 1918 om van de oost-
oever van de Voorzaan naar de westoever te
komen, gebruik maken van of het veer van Schaap
of dat van Kaaijk. In die tijd vestigden zich ook
Bruynzeel en de Norit op de Hem en werden de
Havenbuurt en de Vissershopbuurt gebouwd.

Schaap voer vanaf de Conradstraat naar de
Havenstraat. Het veer van Kaaijk was, om in
tramtermen te spreken, een kringlijn met vier
halten. Van de steiger aan het Vissershop, hoek
Notenlaan/Bleekerstraat, werd eerst naar de kop
van de Prins Hendrikkade gevaren. Dan ging het
naar de steiger op het Eiland bij het zwembad en
tenslotte naar de steiger aan de Havenstraat, van-
waar terug gevaren werd naar het Vissershop. In
1942 werd wegens de schaarste aan brandstof
het veer bij de Conradstraat opgeheven.
Kaaijk en Schaap en later Schaap alleen exploi-
teerden toen de "kringlijn". Er waren vier boot-
jes: de Heen en Weer l t/m IV. Het waren echte
veerbootjes met een gesloten dek. Dat was ook
wel nodig met het oog op de vele fietsers onder
de passagiers en het soms ruwe water van de
brede Voorzaan. Na het overlijden van Schaap in
1967 bleef het veer met kunst- en vliegwerk nog
enige tijd in de vaart. Het werd toen geëxploi-
teerd door G. Hania. Eind 1970 werd het veer
tenslotte opgeheven.

Overzetveren over de Binnenzaan
Langs de Achterzaan waren zoals gezegd nogal
wat overzetveren te vinden. Sommige daarvan
zullen waarschijnlijk eeuwenlang bestaan hebben.
Zo bestond het veer waarnaar Wormerveer ver-
noemd is, vermoedelijk al in de veertiende eeuw.
Nadat in 1882 als eerste de De Hoopbrug, alias de
Hoopbrug, alias de Magere brug, alias de
Loopbrug gebouwd was, is er in de loop der jaren
nog een aantal bruggen over de Zaan bijgekomen,
met als gevolg dat het ene na het andere overzet-
veer werd opgeheven. Als laatste verdween ten-
slotte het Ruiterveer begin jaren zeventig.

In het begin van de twintigste eeuw wandelde T.
Woudt langs de Zaandamse Oostzijde en
Westzijde en door de Koog en Zaandijk. Hij
maakte daarbij tekeningen die, naderhand aange-
vuld met een beschrijving, in boekvorm zijn ver-
schenen (1). In die beschrijvingen worden de
overzetjes genoemd die hij al wandelend pas-
seerde. Verder vertelt hij daarbij het een en ander
over de overzetters en hoe het er bij het overzet-
ten aan toe ging. P. Boorsma doet dat ook in een
bijzonder aardig artikel in "De Zaende" jaargang
1947. Het artikel, "len en aer over de overzet-

ters", is extra leuk, omdat het geschreven is in
Zaans dialect. Boorsma publiceerde meer artike-
len in "De Zaende" in het Zaans. Die zijn het
best waard om nog eens herdrukt te worden. Bij
het schrijven van dit artikel heb ik een aantal
gegevens ontleend aan genoemde publicaties.
Hoe het toeging bij het Noorderveer in
Wormerveer valt te lezen in het mooie jongens-
boek "Rinke Luit, de vrolijke veerman" van Cor
Bruijn. Die woonde als jongen vlak bij deze
overzet. Tussen haakjes: wordt zo'n boek tegen-
woordig nog wel eens gelezen? Gezien de kwali-
teit is het te hopen, maar ik ben bang van niet.

Het Ruiterveer
De overzetjes waren bereikbaar via "gloppies"
(2) en stegen. Het Ruiterveer bevond zich tussen
de Stadswerf, een glop aan de oostzijde, en het
Molenglop, later Ruiterveer genoemd, aan de
westzijde van de Zaan.
Aan het Molenglop stond voor 1865 de meel-
molen "De Ruiter", recht tegenover de
Botenmakersstraat. De Stadswerf lag schuin
tegenover de huidige Groot Scheepmakersstraat,
naast de in de Tweede Wereldoorlog door het
verzet in de brand gestoken Bakkerschool.

Men zou verwachten dat er voor een veer zo
dicht bij de Dam gelegen geen emplooi was.
Maar juist het tegendeel was waar, het veer werd
zelfs als laatste van de vele overzetjes opgehe-
ven. Dat had te maken met de gunstige ligging
ten opzichte van bijvoorbeeld het station en de
winkels aan de westzijde van de Zaan en de
katholieke instellingen (kerk, ziekenhuis, scholen)
aan de Oostzijde.
Een rol speelde ook dat men in verband met de
vaak lange wachttijden bij de brug over de
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Het Ruiterveer in zijn na-
dagen. Toen het veer door
de gemeente geëxploiteerd
werd, droegen kapitein en
conducteur een uniform.
De conducteur werd later
wegbezuinigd. Op de ach-
tergrond de fabrieken van
Alben Heijn. (Foto
Gemeentearchief Zaanstad)

De stootnpont van Mul.
Waar later de fabrieken
van Alben Heijn kwamen,
lagen toen lommerrijke tui-
nen langs de Zaan. Die
kwamen na de sloop van
de fabrieken helaas niet
meer terug. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Wilhelminasluis het zekere voor het onzekere
nam en maar met het pontje ging. Tenslotte wer-
den met het Ruiterveer ook de Amsterdamse
meisjes vervoerd die bij Albert Heijn aan de
Oostzijde werkten.

In mijn jeugd werd de dienst normaliter uitge-
voerd met een soort sloep, een bootje zonder
dek, waarin je instapte via de zitbank waarvan
een stukje dus als traptree gebruikt werd.
Midscheeps, van boord tot boord was een stuur-
huis getimmerd. Ook vond daar de motorkast
een plaatsje en je kon er bij slecht weer beschut-
ting zoeken. Aan de kant, bij de Stadswerf, dob-
berden nog twee of drie open schuiten die in de
vaart gebracht werden als de meisjes van Albert
Heijn naar hun werk of terug naar de trein gin-

gen. Het
waren open
schuitjes met
een roer met
helmstok. Er
waren benzi-
nemotoren in
geknutseld
die ze een
behoorlijke
vaart gaven.
Met een paar
keer heen en
weer varen
konden ze de
meisjes zo
zonder veel
tijdverlies
naar de over-
kant brengen.

In die jaren werd het veer geëxploiteerd door
Willem Hoeve van het Skagerrak. Eindjaren
veertig besloot de gemeente Zaandam de zaken
groots aan te pakken. De simpele overzetboot-
jes waren oncomfortabel, gevaarlijk en pasten
niet meer in de moderne tijd. Er werden een
pontje met kleppen en een reservepont aange-
schaft die gebouwd werden bij scheepswerf
Haak aan de Pieter Ghijsenlaan. Het veer,
geëxploiteerd door de gemeente, werd op 21
mei 1949 feestelijk in gebruik genomen. Het

was overi-
gens niet het
eerste

| "echte" pon-
tje bij het
Ruiterveer.
Omstreeks
1900 had
daar enkele
jaren een
stoompontje
gevaren: het
pontje van
Mul. Mul
had grote
plannen want
hij noemde
zijn pont
"Stoompont
Nr. l".

Volgens Tames Woudt bleek de zaak echter niet
rendabel te zijn, waarna het veer werd voortgezet
door Simon Klok met een roeiboot. Op l januari
1961 deed de gemeente het veer over aan Albert
Heijn, voor welk bedrijf de verbinding nog altijd
van belang was voor het personeel s vervoer.
Albert Heijn verpachtte vervolgens het veer aan
G. Hania die het nog tot in de jaren zeventig in
de vaart hield. Het laatste overzetveer op de
Achterzaan was toen verleden tijd.

Het Ezelspadveer
Van de Stadswerf langs de Oostzijde naar het
noorden gaande, was de eerstvolgende overzet,
die van De Boer, te bereiken langs de
Molenmakerssteeg die ook naar de werf van aan-
nemer en brandweercommandant Stam voerde.
De steeg lag schuin tegenover het Molenpad, nu
Molenstraat geheten en de overzet voer volgens
Woudt naar de Slagerssteeg in de Westzijde.
Maar wandelend langs de Westzijde, vertelt hij,
dat de overzet te bereiken was via de steeg naast
café "Het Centrum" bijgenaamd het
"Hanglampje". Dit was echter de Vischsteeg, die
ter hoogte van Westzijde 122 lag.
In de jaren dertig liep de toegang tot het veer
wel via de Slagerssteeg, iets noordelijker in de
Westzijde tussen nr. 128 en 130 tegenover het
Bakkerspad.
Waarschijnlijk hield de verandering verband met
de bouw van een nieuw pand ter plaatse na een
brand in 1929.
Aan de oostkant veranderde de toegang tot het
veer ook. Daar moest men in het vervolg langs
een smal paadje naar de steiger lopen. Het pad
lag recht tegenover de Kramerstraat, naast de
lampenwinkel van Kuijt op het terrein van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf. Een gammel,
met gaas bespannen hek scheidde het van de rest
van het terrein, dat als opslag diende voor een
aantal waterleidingbuizen.

Aan de Zaan bij het steigertje stond nog een
luchthuis, een beetje kitscherig geval, waar-
schijnlijk eind negentiende eeuws, waarin in
mijn jeugd radioreparateur Klaas Fraaij zijn
werkplaats had. Het zal behoord hebben bij het
grote Zaanse koopmanshuis Oostzijde 109, dat
deels bewaard is gebleven als onderdeel van het
Molenmuseum. Eind negentiende eeuw werd dit
pand bewoond door de weduwe K. Blans. De
van de Oostzijde tot de Zaan doorlopende, den-
kelijk prachtige tuin werd dus later een met
onkruid begroeid opslagterrein. De gewijzigde
route naar het veer had ongetwijfeld te maken
met de bouw, omstreeks 1925, van de rijstpellerij
de "M.I.C.O." op een terrein langs de Zaan ten
noorden van de Zuidervaldeursluis.

Het veer heeft het lang volgehouden. Het vormde
dan ook de kortste verbinding tussen de
Rosmolenbuurt enerzijds en de winkels in de
Westzijde en het station anderzijds. Ik zal als kind
heel wat keren met dit overzetje overgevaren zijn
om met mijn ouders via het Otterspad, twee brug-
getjes en de Oranjestraat naar het station te gaan.
Voor de oorlog werd de dienst onderhouden met
een kittig, open motorbootje. Als het flink regen-
de droeg de veerman een oliejas en zuidwester.
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Gezien de plaats en de
koers van de vlet links
moet dit wel het veer-
schuitje van De Boer zijn
op weg naar de Oostzijde.
De schuit op de voorgrond
heeft zojuist de
Zuiden'aldeursluis verlaten.
Er is denkelijk meel geladen
hij meelmolen "De Haan"
aan het Molenpad. De foto
is waarschijnlijk gemaakt
omstreeks 1894 door
J. Hondius die ter plaatse
woonde.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

negentiende eeuw
toen op die plaats
de eerste fabrieken
van Verkade verre-
zen. Weer noorde-
lijker lag het over-
zetveer van Kees
Slot die, omdat hij
zo voorzichtig
roeide, Kees met
de glazen riemen
genoemd werd.
Broer Daan van
mevrouw
Cornelissen-
Goedkoop maakte
zo omstreeks 1881
zijn zusje wijs, dat
Kees zijn snor niet
op zijn lip maar
uit zijn neus groei-
de (3).

Met een stevige wind erbij was het een mooi
gezicht om het bootje op de golven dansend, te
zien naderen. In de oorlog, de veerman was toen
Cees Kouwenberg, was het al gauw weer roeien
geblazen.

Toen na de oorlog het motorbootje weer in de vaart
kwam, vond Kouwenberg het tijd worden om met
een grotere, echte veerboot met een gesloten dek te
gaan varen. Er is mij verteld dat Kouwenberg aan
een kapelaan die wel eens overvoer, vroeg of die
een mooie Latijnse naam voor de nieuwe aanwinst
wilde verzinnen. Het werd de "Tempus docebit"
oftewel "De tijd zal het leren". Maar de kapelaan
schreef een beetje slordig op een papiertje
"Tempus doce bit" en dat was de naam die toen op
de boeg van het schip kwam te staan.

Het bootje werd gebouwd door de gebroeders
Molenaar, die kort na de oorlog hun bedrijf had-
den in de schuren van de voormalige verfmolen
"De Pauwin". Na de ingebruikstelling van het
gemeentepontje bij het Ruiterveer werd de con-
currentie te groot en op l november 1949 was
het met het veer gedaan.
De "Tempus doce bit" ging, meen ik, over naar
de havendienst en Kouwenberg werd sluiswach-
ter bij de Noordervaldeursluis. Volgens de
Encyclopedie van de Zaanstreek werd het veer
tegenover de Kramerstraat het "Ezelspadveer"
genoemd. Aangezien het daar pas omstreeks
1930 ging varen, is het onwaarschijnlijk dat deze
naam op historische gronden berust. Misschien
werd het vrij lange, hobbelige paadje naar de
Zaan wel spottenderwijs Ezelspad genoemd.

Bruggen deden de overzetjes verdwijnen
De volgende overzet, waar Carpentier de veer-
man was, bereikte men via een steeg schuin
tegenover het Hovenierspad (nu
Hoveniersstraat). Aan de westzijde kwam het
veer, gelet op een foto uit 1885, uit tegenover het
Zonnewijzerspad (Reigerstraat) en niet tegenover
het Hollandsepad, zoals wel eens vermeld wordt.
Het overzetje verdween op het eind van de

Na de opening van de De Hoopbrug hield Kees
de concurrentiestrijd met de tolbrug nog enige
tijd vol, maar hij moest uiteindelijk de vlag strij-
ken. Toen in 1942 de in de oorlog Troelstrabrug
genoemde Prins Bernardbrug gereedkwam en de
De Hoopbrug gesloopt werd, kwam het veer ech-
ter weer tot leven.
Er waren meerdere gegadigden die er wel brood
in zagen om op de plaats van de brug te gaan
overzetten en er kwam zelfs een lijst met handte-
keningen om de plannen te ondersteunen. Een en
ander resulteerde erin dat Kouwenberg in novem-
ber 1942, naast het "Ezelspadveer", ook dit veer
ging exploiteren met de gedachte dat hij het beste
zelf zijn concurrent kon zijn. In 1947 kwam ten-
slotte het definitieve einde van het veer.

Vervolgens waren er de overzetveren van Stam,
die van iets ten noorden van de spoorbrug aan de
Oostzijde naar het Lagerhuis naast de
Mallegatsluis op de Koog voer en die van Evert
Siffels, dat het "glop van Evertje", iets ten noor-
den van de Noordervaldeursluis met de Koog bij
het Koekoekspad (4) verbond.
Deze overzetjes verdwenen nadat de
Noorderbrug geopend werd. Dat was uiteraard
ook het geval met het veer van Jan Kerkhoven
dat naast de nieuwe brug lag. Eerder, namelijk in
1888, was daar reeds een pontveer opgeheven
dat in 1852 gesticht was. Boerenwagens en rijtui-
gen konden er volgens T. Woudt met een schouw
overgezet worden. De schouw voer tussen het
schouwglop, waar nu Quo Vadis te vinden is, en
een glop tegenover de huidige Julianastraat.
In dit verband kan opgemerkt worden dat
Boorsma in zijn artikel vertelt, hoe met de over-
zetschuitjes ook handkarren en kinderwagens
overgezet werden. Daartoe werden twee stevige
planken met sleuven, waarin de wielen kwamen,
dwars over het bootje gelegd.
Het laatste veer tenslotte, dat door de komst van
de Noorderbrug verdween, was de overzet van
Keijzer. Die voer vanaf het Kalf ter hoogte van
het viaduct in de Coentunnelweg naar de Koog
ter hoogte van de Badhuislaan.
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De veerboot van Adam
Smit steekt van wal en
vaart van Zaandam naar
Zaandijk. Links het veer-
huis en op de achtergrond
de molen "De Ooievaar".
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

Waar nu de Julianabrug ligt, roeide Adam Smit
heen en weer. Als hij op 2 juni 1931 komt te over-
lijden, betekent dat het einde van het veer. Enige
jaren later, in 1936, werd op de plaats van het
veer de Julianabrug geopend.
Over het Wormerveerse Zuider- en Noorderveer
vermeldt de Encyclopedie van de Zaanstreek dat
het Zuiderveer enige tijd na de opening van de
Zaanbrug in 1889 opgeheven werd. Het lag tussen
de Bartelsluis aan de Wormerkant en het begin
van het Zuideinde. Daar was vroeger ook een tol.
Aan de andere kant van Wormerveer lag het
Noorderveer, tussen het Noordeinde en de
Zandweg. Vanaf het midden van de negentiende
eeuw konden daar ook rijtuigen overgezet worden
met een schouw. Na de bouw van de Zaanbrug
bleef de schouw nog tot 1896 in gebruik. Het
voetveer bleef tot 1957 in bedrijf.
Het meest noordelijke veer over de Zaan voer tus-
sen West- en Oostknollendam. Eindjaren vijftig
werd, meen ik, ook dit veer opgeheven.

Verdwalen in de mist
In het artikel van Boorsma wordt beschreven hoe
Koster, de voorganger van Evert Siffels, eens in
dichte mist op het water verdwaalde.
Dat gebeurde wel meer en ik heb dat als jongen
ook zelf eens meegemaakt met het veer van
Kouwenberg. Het zat potdicht van de mist toen
er van wal gestoken werd. Het was op het eind
van de oorlog en er was dus nergens licht en het
was doodstil.
Kouwenberg roeide en roeide, maar de overkant
kwam niet in zicht. De sfeer was beklemmend.
Gevaarlijk was het niet, want scheepvaart was er
toen niet of ternauwernood. Eindelijk doemde er
iets op uit de mist. We waren weer aan de oost-
kant beland, een heel eind de kant van de Dam
op. De boot werd gekeerd om de oversteek
opnieuw te wagen. Nu kwamen we wel aan de
overkant. Niet precies bij het steigertje, maar dat
was toen niet moeilijk meer te vinden.

Het Noorderveer tussen
Warmer en Wormerveer.
Naast het veerhuis de
molen "De Mol". Op de
achtergrond de ophaalbrug
bij de Poelsluis. (Foto
Gemeentea rch ie f
Zaanstad)
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Stoomslepers bij de
Noorderbrug. De rechtse is
voorzien van een ijsploeg.
Achter de "Helena" is de
molen "De Jonker" te
zien. Het is 1929 en de
molen is al ontdaan van
het wiekenkruis. In 1932
werd de molen afgebroken
tot op stellinghoogte. (Foto
Gemeentearchief
Zaanstad)

Bruggetje over de vaargeul
bij het Ruiterveer. Albert
Heijn is, niet voor het
laatst, aan het uitbreiden
in de strenge winter van
1929. (Foto
Gemeente a rchief
Zaanstad)

Als de Zaan dicht vroor was het met
het overzetten gedaan
Als het flink gevroren had, was het met het over-
zetten gedaan. Boorsma schenkt hier in genoemd
artikel en het in "De Zaende" jaargang 1948
gepubliceerde "Nag 't ien en aer over 't ais in
aisvermaek" aandacht aan. Ook in "Rinke Luijt"
wordt beschreven hoe de overzetters zo lang
mogelijk een "sloppie" openhielden om te kun-
nen blijven varen. Als ook de meest bangelijken
over het ijs naar de overkant dorsten, kon het
sloppie nog wat geld opbrengen om doorgaande
schaatsenrijders er met behulp van wat met stro
bedekte planken over heen te helpen. Bleef het
vriezen dan zat er niets anders op dan met baan-
vegen of met een koek-en-zopie te proberen wat
centjes te verdienen.

In later tijd moest de scheepvaart ook bij strenge
vorst doorgang blijven vinden. Bijvoorbeeld om
de gasfabriek en de meelfabriek "De Vlijt" te

bevoorraden. De vaargeul in de Zaan werd dan
ook voortdurend opengehouden. Om het ijs te
breken werden aan de sleepboten, bijvoorbeeld
de Zaandamse stoomsleper "Johanna", met ket-
tingen ijsploegen bevestigd. De sleepboot drukte
de ploeg op het ijs, dat vervolgens onder het
gewicht bezweek en in grote schotsen brak.
Deze ijsploegen lagen de rest van het jaar bij de
Houthavenkade aan de remming te dobberen.
Werd het ijs voor deze manier van ijsbreken te
dik, dan moest er een echte ijsbreker uit
Amsterdam aan te pas komen. Deze ijsbrekers
waren bestemd om het Noordzeekanaal en de
Amsterdamse havens open te houden. Zo streng
waren de winters namelijk vroeger!

Een en ander betekende dat midden in de Zaan
een open of al weer enigszins dichtgevroren, dus
onbetrouwbare, vaargeul lag. Voor de overzetters
betekende dit dat er nog wat te verdienen viel.
Zij bouwden bruggetjes van lange heipalen met
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dwars daarop korte paaltjes, het geheel met
touwen aan elkaar gesjord. Daar werden dan
nog loopplanken en leuningen aan vastgetim-
merd. Het bouwsel werd vervolgens over de
vaargeul gemanoeuvreerd. Als er schepen
naderden werd de stellage weer op het ijs
getrokken.

In mijn jeugd bouwden de overzetters bij het
Ruiterveer en het veer tegenover de
Kramerstraat nog dergelijke bruggetjes. Ik
vond het toen best eng om over het bouwsel,
dat in het midden tot in het donkere water
doorboog, de vaargeul over te steken. De rou-
tes van de steigers naar de bruggetjes werden
met kolenas bestrooid om valpartijen op het ijs
te voorkomen. Ik denk dat de as al lang van te
voren opgespaard werd voor het geval het zou
gaan vriezen, anders had men zand moeten
gebruiken. Dat zou geld gekost hebben en in
die tijd telde nu eenmaal iedere cent. Al lagen
de verdiensten dan niet stil, ze zullen toch wel
lager geweest zijn dan normaal. De veerman
kon het op het ijs trekken van het bruggetje
namelijk niet in zijn eentje de baas en zijn
hulpjes zal hij wel wat hebben moeten toestop-
pen.

Om nog even bij de financiën te blijven: voor
de oorlog en ook nog zo omstreeks 1950 kostte
de overtocht drie cent voor volwassenen en
voor kinderen en scholieren twee cent. Er
waren ook abonnementen. Ik meen me te her-
inneren dat een scholierenweekkaart een
kwartje kostte. ledere week veranderde de
kleur van het abonnementskaartje, dat na
afloop van de week weer ingenomen werd. Na
een aantal weken kon het dan weer opnieuw
gebruikt worden, totdat het te vies en te kreu-
kelig geworden was. Zo zuinig ging dat er
vroeger aan toe, toen de verdiensten nog met
centen bij elkaar geschraapt moesten worden.
In de jaren dat de laatste overzetveren verdwe-
nen, werden de tarieven wel steeds verhoogd
en ook verleende de gemeente enige subsidie,
maar om de exploitatie lonend te maken, had-
den de tarieven nog veel meer verhoogd moe-
ten worden. Dat had te maken met de stijgende
loonkosten en de noodzaak om het verouderde
materiaal te vervangen door nieuwe, kostbare
pontjes. Kostbaar ook vanwege het feit dat er
veel hogere eisen gesteld werden wat betreft
comfort en veiligheid. En dat terwijl de klandi-
zie toch al onder druk stond. Er kwamen nieu-
we bruggen bij en met de brommer was het
niet zo erg om een stukje om te rijden.
Hetzelfde gebeurt nu met de veerponten over
de grote rivieren. Ook daar is veel materiaal
aan peperdure vervanging toe en ook daar
komen er meer en meer bruggen bij die met de
auto snel te bereiken zijn. Het gevolg is dat

veel rivierponten dreigen te verdwijnen, waar-
van vooral fietsers, waaronder veel scholieren,
de dupe zijn.

Overvaren was met
mooi weer best gezellig
In de zomer, met mooi weer, kon de overtocht
met het veer van Kouwenberg echt plezierig
zijn. Met je arm over boord liet je je hand lek-
ker door het water glijden, zoals jongens dat,
pak weg een paar honderd jaar geleden, ook
wel gedaan zullen hebben. In de middag lag de
westelijke oever van de Zaan in de schaduw.
Met een grote treurwilg in de tuin van de vlak-
bij gelegen pastorie aan de Westzijde was het
daar erg sfeervol. Later proefde ik die sfeer op
de schilderijen van Monet met de Zaanoever
als onderwerp. Wat is er dan toch vreselijk veel
veranderd in betrekkelijk weinige jaren. Met de
overzet verdween ook het kinderspel "Schipper
mag ik overvaren?". Er werd dan door de kin-
deren die aan de kant van de straat stonden
verder gezongen: "Ja of nee? Moet ik dan een
cent betalen, ja of nee?" Zei de schipper, die
midden op de straat stond fdat kon toen nog!):
"Nee" dan liep iedereen rustig naar de over-
kant. Daar was niets aan. Maar zei hij: "Ja",
dan gaf dat een gegil en geschreeuw van je
welste en probeerde iedereen aan de overkant
van de straat te komen zonder door de schipper
aangetikt te worden. Wie aangetikt werd, was
de volgende schipper.

Gelukkig is er ook veel ten goede veranderd,
bijvoorbeeld waar 't het mi l ieu betreft. Zo
werd, als de overzet van wal gestoken was,
vlak langs de limonadefabriek van Gerrit
Nieuwenhuizen naast de pastorietuin gevaren.
In de oorlog werden daar gebruikte verfblikken
schoongemaakt voor hergebruik. Nieuwe
waren er niet te krijgen en ook konden op die
manier de mensen aan het werk gehouden wor-
den. Van tijd tot tijd werden de verfresten en
het gebruikte oplosmiddel in de Zaan gekie-
perd en er was toen niemand die daar kwaad in
zag. Over het milieu en de hygiëne in vroeger
tijd valt uiteraard nog veel meer te vertellen,
maar dat is weer een ander verhaal.

Noten:
1) "Wandeling door Oost- en West-Zaandam"

en "Wandeling door Koog aan de Zaan en
Zaandijk". Uitg. A. Stuurman N.V.
Zaandam.

2) Het woord glop wordt in het Zaans vooral
gebruikt om een open ruimte aan te duiden,
waar de bebouwing tussen dijk en Zaan
ontbreekt. Bijvoorbeeld "Het Grote Glop"
in Zaandam.

3) Zie Anno 1961, blz.1257.
4) Waar nu de Koger Bloemstraat te vinden is.
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De klederdracht van de Zaanstreek
door Inge Bosman

Met klederdracht wordt tegenwoordig iets anders bedoeld dan in de 18e en 19e eeuw. Toen bete-
kende klederdracht in algemene zin, de wijze van gekleed gaan, waardoor je te onderscheiden was
van andere bevolkingsgroepen. Ook de dracht van bepaalde beroepsgroepen werd klederdracht
genoemd. Het waren niet alleen de boeren en de vissers die streekgebonden klederdracht droegen,
maar ook de deftige burgers. Wat de Zaanstreek betreft, praten wij in feite over de mode van de
middenklasse in Nederland (de gegoede burgerij) van medio 18e eeuw tot medio 19e eeuw.

H. Greeven. Alkmaarsche
juffrouw en een Meisje van
Zaandam, 1818.
Uitg. F. Buffa en zoon,
Amsterdam. Collectie
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen.
Foto: Ko Steltenpool

De Zaanse klederdracht is een mode-volgende
klederdracht. Wel streekgebonden is hierbij de
vorm van de kap (oorijzer en mutsen) van de
vrouwen. In de Zaanstreek, dat erg op
Amsterdam georiënteerd was en is, werd de
mode vrijwel op de voet gevolgd. En hoewel je
dus wat de kleding betreft niet kunt spreken van
een echte eigen klederdracht, zeker niet wat de
heren betreft, kun je dat wat de hoofdtooi "de
kap" van de vrouwen betreft wel doen.
Als men het in de Zaanstreek heeft over hét
Zaans kostuum, wordt meestal het kostuum van
rond 1780 bedoeld, terwijl in de eerste helft van
de 19e eeuw toch ook nog kappen gedragen zijn.
Dit heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken:

l. In het modeblad Kabinet van Mode en Smaak
uit 1791, staat een Zaandamse dame (zie
afbeelding l) afgebeeld met de beschrijving
van haar kleding.

Er worden opmerkingen gemaakt over de kost-
baarheid van deze dracht. Van de kaper wordt
gezegd dat het alleen in de Zaanstreek in gebruik
was. De kaper werd in de 17e en 18e eeuw ech-
ter algemeen in Nederland gedragen. Eind 18e
raakte die grotendeels uit de mode. De kaper is
sindsdien het "handelsmerk" van de Zaanse
dracht, in combinatie met de korte Zaanse kap.
(zie afbeelding 2, H. Greeven 1828)

In de jaren daarna zijn er relatief veel prenten ver-
schenen met deze Zaanse dracht erop afgebeeld.

In een aantal publicaties in de periode van
1775-1825 worden uitgebreide beschrijvingen
van Zaankanters en hun kleding gegeven. Hier
wordt steevast op teruggegrepen bij latere
publicaties over de Zaanse klederdracht.
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3. Hoewel het dus een modevolgende dracht
was, was er eind 18e eeuw een groot aantal
dames uit de Zaanse bovenlaag, dat geen
japonnen droeg, maar jakken en rokken, (zie
afbeelding 3: Magteltje Appel, 1782).

Magteltje Appel-Honig,
1782

Uit beschrijvingen (b.v. Aafje Gijsen) blijkt dat dit
door elkaar heen werd gedragen. De modekenmer-
ken, mouwversieringen e.d., werden ook in de jak-
ken doorgevoerd. De sitsen (gebloemde Indiase)
stoffen raken uit de mode, maar blijven (o.a.) in de
Zaanstreek geliefd en nog gedragen worden.

4. In de 2e helft van de 18e eeuw is de kleding
heel kleurrijk en gemaakt van prachtige stof-
fen: zijde, wollen spiegeldamast of sits
(gebloemde Indiase stoffen). In de collectie
van het Zaans Museum zijn heel veel van deze
schitterende rokken (wagden) en jakken (kas-
sekiens) bewaard gebleven, maar geen japon-
nen. Dit heeft o.a. te maken met de voorkeur
van Jacob Honig Janszn. Jr. die in de 19e eeuw
de verzameling opbouwde.

5. Er zijn verder allerlei aanwijzingen dat de
empiremode (vanaf 1790/1800) in de
Zaanstreek niet direct door alle vrouwen
gevolgd werd. Mogelijk kwam dit deels door
de economische recessie in die tijd. Maar
kennelijk was men ook gehecht aan de kost-
bare zijden en sitsen stoffen. Bovendien is de
Zaankanter praktisch, en de oude mode was
veel warmer dan de luchtige empiremode
met z'n ragdunne stoffen.
Het sluike modesilhouet werd wel gevolgd
door minder rokken te dragen en de paniers
(heupverbreding) uit te laten, maar velen ble-
ven jakken en rokken dragen.

Neeltje Klaaszoon Breet

Er zijn overigens ook genoeg pastelportretten
(zie afbeelding Neeltje Klaaszoon Breet, Ie
kw. 19e eeuw) bewaard gebleven van Zaanse
koopmansvrouwen in het begin 19e eeuw, die
wél zijden empirejaponnen dragen in combina-
tie met de kap. Ook uit deze periode zijn maar
heel weinig japonnen bewaard gebleven.
Mogelijk zijn ze aan de schaar ten prooi geval-
len, of misschien was de kwaliteit van de zijde
niet zo goed als die uit de 18e eeuw en zijn ze
vergaan. De katoenen jakken zijn wel bewaard
gebleven.

6. Heel veel Zaanse families hebben de 18e
eeuwse rokken en jakken lange tijd bewaard en
doen dit nog steeds trouwens. Bij het opvoeren
van het toneelstuk "De Bloem van Zaandijk",
begin van de 2()e eeuw en in eind veertiger
jaren, werden er originele 18e eeuwse kos-
tuums gedragen en geen replica's.

Zo is, door al deze factoren, misschien het idee
van een eigen "kostuum" (jak en rokken) in de
Zaanstreek ontstaan. Zoals al gezegd was er
ook een aantal vrouwen dat de Zaanse kap
gewoon droeg bij modejaponnen, ook daar zijn
uit de 18e en 19e eeuw afbeeldingen van (zie
artikel S. Honig in dit blad in 1992, nr. 5).

Hoofdtooi
Het meest kenmerkende aan de Zaanse kleder-
dracht is de hoofdtooi.
De oorijzerdracht ("de kap") heeft zicht ont-
wikkeld uit de 17e eeuwse regentendracht. De
dames droegen een witte (boven)muts die aan
weerszijden van het hoofd afstond (diadeem-
muts of vleugeltjesmuts), (zie afbeelding 5).

Deze vorm maakte een ijzeren beugeltje nood-
zakelijk. Om te voorkomen dat de uiteinden
van het ijzer in de wangen prikten, werden
deze omgebogen en van klein knopjes, poten,
voorzien.Toen deze mutsen en oorijzers bij de
stadse elite uit de mode raakten, kwamen ze op
het platteland in de mode en maakten een hele
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Cornelia Voogkt Claesdr.,
1631

ontwikkeling door. Die ontwikkeling verschil-
de per streek. Het "ijzertje"groeide uit van een
1/2 c.m. brede, sterk gebogen band, tot een
rechte, (7 cm.) brede band van goud of zilver.
Ook de poten of boeken groeiden van kleine
knopjes tot grote ( 6 x 4 cm) rechthoekige pla-
ten, versierd met drijf- of filigrainwerk dan wel
diamanten.(zie afbeelding 6).

De bovenmuts, afgezet met kant, werd met
behulp van 2 gouden, of 2 zilver met juwelen,
kapspelden in het oorijzer gespeld. Onder de
bovenmuts werden aan beide zijden van het
hoofd twee gouden zij(haar) naalden gedragen,
die versierd waren met drijfwerk. Tenslotte werd
voorhoofds(haar)naald onder de muts gesto-
ken.Deze was van goud en bij de rijken versierd
met diamanten.
Het eigen haar was onder de muts niet zichtbaar.
In plaats daarvan werd een randje valse krulle-
tjes (gemaakt van touw of eigen haar) om het
hoofd bevestigd. Op het achterhoofd werd onder
de tussenmuts een kartonnen pol gedragen. De
pol lijkt op de ovale haarvlecht. Dit verlengde de
schedelvorm, wat men in die tijd mooi vond.
Als de vrouwen naar buiten gingen, werd de
kaper opgezet. Dit is een ronde, stevig hoofddek-
sel me een klein manteltje eraan. Het diende niet
alleen om de kap te beschermen, maar ook om
het gezicht blank te houden. De buitenkant van
de kaper was van een donkere zijden of wollen
stof, de binnenkant vaak van een lichte moirézij-
den stof. Met twee kinbandjes kon de kaper ste-
vig vastgemaakt worden. Aan de achterzijde
waren 2 zijdenlinten met gouden haakjes, die om
het middel bevestigd werden (als het waaide).
Toen dominee Berkhout in 1816 zijn intrede in
Zaandijk deed, droegen bijna alle vrouwen
kapers. Hij zei dat het leek of hij een dienst voor
nonnen leidde.

Standsverschil
In het kleedgedrag kwam het standsverschil tot
uiting. De bovenlaag droeg met name zijden kle-
ding, rijke borduursels en kanten. De werkende
standen gebruikten donker(der) gekleurde wollen
en linnen stoffen, met minder of geen opsmuk.
Maar het model kwam in principe overeen met
de hogere standen.
Ook de snit van de kleding gaf een indicatie van
de sociale positie van de drager. De kleding voor
de rijkeren is zeer nauw, men kan er in zitten,
maar niet in werken. Dit gold voor de japonnen
maar zeker ook voor de kassekiens. Voor de
vrouwen kwam daarbij nog dat er keurslijven
gedragen werden en in de 18e eeuw paniers, wat
de bewegingsvrijheid danig belemmerde.
De kap van de bemiddelde vrouwen was van
goud, i.c.m. diamanten, of andere edelstenen,
van de lagere standen van zilver.
Na 1850 werd het oorijzer door de Zaanse wei-
gestelden niet meer gedragen, men ging geleide-
lijk aan "in het haar".

Beschrijving van het Zaans kostuum
van ± 1780:
De herenkleding heeft geen specifiek Zaanse
kenmerken, behalve dat de kleuren meestal min-
der uitbundig waren, dan in de stad.
(zie afbeelding M. v.d. Broek).

De heren droegen over een lang linnen hemd, dat
aan de hals en manchetten afgezet was met
batisten lubben, een driedelig kostuum, een rok
(lange jas) een kamizool (vest) en een kuitbroek.
Het kostuum kon van één stof en één kleur zijn
(zijde of laken), maar ook van verschillende stof-
fen en kleuren. Het kamizool was soms prachtig
geborduurd of van kostbare zijden damast
gemaakt. De rok werd open gedragen, zodat het
kamizool zichtbaar was. Hier werden zijden kou-
sen bijgedragen, die met ingebreide motieven
versierd konden zijn en zwart leren schoenen
met zilveren gespen. De kousen werden
omhooggehouden m.b.v. zilveren gespen aan de
pijpen van de klepbroek. Het gouden of zilveren
horloge werd in een zak in de broekband gedra-
gen en de horlogeketting met signetten
(stempels) hing er ter versiering buiten Een
korte pruik en een driekante steek completeerden
het geheel.
Uit teksten uit die tijd blijkt dat de Zaanse heer
over het algemeen een eenvoudige uitvoering
van dit kostuum droeg. Veel Zaankanters waren
doopsgezind en pronken hoorde niet bij die
geloofsovertuiging, veeleer trachtte men een-
voudig en sober te leven.

De dames droegen over een lang linnen hemd
een keurslijf. Daar overheen kwamen een wit
linnen onderrok en de panier (ovaalvormige con-
structie om de heupen te verbreden).Dan weder-
om een aantal onderrokken, van sitsen, linnen,
wollen of katoenen stoffen. De bovenrok (de
wagd) was meestal van zijde. Changeant zijde,
ook wel gloedzijde genoemd, was zeer geliefd,
evenals zijden damast of gebrocheerde zijde.
Over het keurslijf werd een borstrok (half hemd-
je) van witte damast gedragen, aan de hals afge-
zet met een smalle kant. Het jak (kassekien) kon
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M. v.d. Broek

van zijde zijn, meestal een andere kleur dan de
rok, maar bij de changeant rokken werden ook
wel sitsen jakken gedragen. De driekwart mou-
wen hadden losse elleboogstukjes (kransjes) die
afgezet konden zijn met kant. De onderarmen
werden bedekt door gebreide zijden wantjes
(vingerloze handschoenen) die ook weer met
kant versierd werden. De wantjes werden m.b.v.
een zijden lintje met gouden gespje voor afzak-
ken behoed.
Over de wagd werd een schort gedragen, dat een
versierende functie had. Het was gemaakt van
zijde of linnen, vaak in ruitjespatroon. Hier
overheen kwam vaak een zijden taillelint. Het
schort werd m.b.v. een (gouden) corsetpen op
zijn plaats gehouden.
De hals werd bedekt met een fijne batisten doek,
aan de randen versierd met borduurwerk
( Perzisch ajour of witwerk van Dresden) of
afgezet met een strook kant. De doek werd hoog
aan de hals dichtgespeld. Hier overheen droeg
men een halsketting, vaak een zgn. bootjesketting
in goud gevatte granaten, of andere edelstenen.
Over de borst werd een zijden lint gespeld dat
met een gouden gesp of sierspeld versierd kon
zijn. Witte of gekleurde, zijden kousen, met
ingebreide of opgeborduurde motieven versierd,
werden in zijden schoentjes gedragen. Hierbij
werd dan de bovenbeschreven kap gedragen.

Exposities
* In het Zaans Museum is vanaf 13 december de

tentoonstelling "Mooi zo'n kassekien" te zien
met kleding van het 4e kwart van de 18e eeuw
t/m het 2e kwart van de 19e eeuw.

* Vanaf 20 december is in kostuummuseum
Het Noorderhuis een tentoonstelling "Replica
of Ratjetoe" met replicakostuums uit dezelfde
periode, die door klederdrachtgroep De Zaanse
Kaper gemaakt zijn.

Literatuur:
S. Honig, Zaans Kostuum fantasie of realiteit.
Anno 1961 - nr. 5 1992
Jaarboek Nederlandse Kostuumvereniging 2000,
Relaties Mode en Streekdracht
Jaarboek Nederlandse Kostuumvereniging 1998,
Klederdracht en Kleedgedrag
M. Havermans-Dikstaal, Aangekleed gaat uit,
Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750
* 1900
J.W. van Santé, Het dagverhaal van Aafje Gijsen
G. Johnson, Karakterschetsen, zeden en gewoon-
ten van mannen en vrouwen in het jaar 1816
D. Vis, De Zaanstreek: een beschrijving van het
Zaansche volksleven in zijn historische ontwik-
keling
Tijdschrift Kabinet van Mode en Smaak, 1791
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Erik Schots, handboekbinder
door J. J. van der Horst

Het is al weer enige tijd geleden dat wij in Anno (125) voor het laatst aandacht besteedden aan
Erik Schots (52), de Krommeniese handboekbinder-restaurateur. Omdat velen zich dat artikel niet
meer zullen herinneren en lezers van na die tijd dit niet kunnen weten, eerst een achtergrond-
schets.

Erik Schots, poserend voor
de fotograaf in zijn werk-
plaats

Het begin
Tijdens zijn schoollopleiding had Erik Schots
van een leraar handenarbeid heel eenvoudig
boekbinden geleerd. Dat heeft hem altijd gefas-
cineerd, zelf een boek maken! Na de middelba-
re school en de militaire dienst, eindjaren
zestig, kon hij aan het werk bij een bedrijf in
Amsterdam, dat behalve een zogenoemde uit-
gaafbinderij ook een handboekbinderij annex
restauratieafdeling had. Het handboekbinden
was in die tijd eigenlijk al een uitstervend
beroep.
„Bij dat bedrijf", vertelt hij, „ben ik gaan wer-
ken. Ondanks dat er veel routinewerk te doen
was, kreeg ik toch de smaak te pakken. Maar
omdat er naar mijn gevoel te weinig gebeurde en
de opleidingsmogelijkheden beperkt waren en
voornamelijk gericht op de machinale praktijk
ben ik gaan uitkijken naar ander werk."

Aan het werk
„Via een advertentie kwam ik toen bij de firma
De Slegte in Amsterdam, afdeling antiquariaat.
Dat was een leuke tijd, vooral ook omdat ik daar
allerlei mensen ontmoette, zoals Boudewijn
Biich, Gerrit Komrij en André van Duin. Ja, die
moet toch ergens zijn humor vandaan halen! Ik
ben daar op een gegeven moment weggegaan ,
na bijna twee jaar, omdat er te weinig doorgroei-

mogelijkheden waren. Daarna ben ik allerlei
boekbindersgereedschap gaan verzamelen. Bij
toeval stuitte ik op een oude binderij daar in de
buurt die sinds de oorlogstijd had stilgestaan.
Daar heb ik die oude persen en veel gereed-
schap vandaan gehaald."

Eigen bedrijf
Op l maart 1973 is hij voor zichzelf begonnen.
Eerst bij zijn ouders thuis en vrij kort daarop kon
hij bij drukkerij Knijnenberg, die toen 100 jaar
bestond, boven de drukwinkel terecht. In 1984
verhuisde hij naar het groene pandje achter dit
gebouw. Vanwege de slechte staat vertrok hij in
1998 naar het verbouwde woonhuis naast zijn
woning aan het Spinderspad .

In de jaren zeventig was er een grote omschake-
ling in het grafisch bedrijf van boekdruk naar off-
set, van loden letters naar platen. In de binderij
was er de omschakeling van het genaaide en
gebonden boek naar garenloos gebonden boeken
en paper backs. Omdat er daardoor veel bedrijven
stopten, kon hij aan allerlei machines komen,
vaak tegen schrootprijs.
Ook de digitalisering die de laatste tien jaar
plaatsvond, heeft de nodige veranderingen opge-
leverd. Het aardige is dat dit Erik Schots zowel
klanten heeft gekost als heeft opgeleverd. „Neem
bijvoorbeeld Anno, dat gaat binnenkort op CD-
rom verschijnen; daar valt niets aan in te binden",
aldus Erik. Aan de andere kant kunnen de men-
sen nu zelf printen, maar zelf inbinden is er
meestal niet bij."

Hoe verder?
In mei vorig jaar hoorde hij over plannen dat de
firma Knijnenberg van de huidige locatie wilde
vertrekken en uitkeek naar een andere locatie.
Erik vond dat op zijn minst verontrustend omdat
dit zou betekenen dat ook hij zou moeten vertrek-
ken. In augustus van dat jaar werd bekend dat de
nieuwe locatie in het Noorderveld (het
Vermoorde Veld, red.) zou komen.
In maart van dit jaar is er een gesprek geweest
van de buurtbewoners met vertegenwoordigers
van de firma Knijnenberg.. Daarin werd duidelijk
dat eind 2002, begin 2003 Knijnenberg naar het
Noorderveld zou verhuizen en dat op het vrijko-
mende terrein woningbouw gerealiseerd zou wor-
den. Voorzover bekend zou daar onder andere
een aantal seniorenwoningen komen. Om ruimte
te krijgen voor parkeren, groenstroken etc. moe-
ten de drukkerij panden en ook zijn woning annex
binderij aan het Spinderspad verdwijnen. Het
monumentale kantoorpand blijft onaangetast.
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Een kast vol met laden met
loden letters. Bij de restau-
ratie van boeken worden
de letters gebruikt om in
de rug of voorkant van een
boekwerk een tekst of titel
te stempelen

Brief
Deze zomer heeft Erik een brief
gezonden naar diverse adressen.
Hij zet daarin uiteen hoe benard
zijn situatie is en eindigt de brief
met een oproep aan allen die
denken hem van dienst te kun-
nen zijn, contact met hem op te
nemen.
Op de brief heeft hij wel wat
reacties gehad maar helaas nog
geen bruikbare. Vandaar dat wij
ook langs deze weg diegenen die
mogelijk voor hem een oplossing
weten, oproepen zich met hem
in verbinding te stellen: telefoon
075-6287151.

Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bonman

Nieuwe brandweerkazerne
Meestal zijn de onderwerpen in deze rubriek posi-
tief van toon. Het gaat dan om restauraties van his-
torische panden of nieuwbouw in historiserende
Zaanse stijl. De realiteit is dat er af en toe ook iets
verdwijnt. Dat gaat gebeuren op de Guisweg te
Zaandijk. Waar nu de panden met de huisnummers
61 tot en met 67 staan, komt een nieuwe brand-
weerkazerne. De huidige kazerne op de Parklaan
voldoet niet meer, vandaar. (Overigens wel even
opletten wat er op de Parklaan voor terugkomt!)
De sloop betreft twee houten huisjes op de num-
mers 61 en 63. Die stonden er de laatste jaren al
niet zo florissant meer bij, maar een aantal van u
meende toch het Meldpunt voor bedreigde panden

te moeten waarschuwen. Hier ging men op
onderzoek uit. Het betreft eenvoudige arbei-
derswoningen uit het einde van de 19e eeuw.
Op deze plek waren de huisjes niet te redden.
Leden van de werkgroep Advies en documen-
tatie hebben de huisjes in tekening gebracht.
Hieruit bleek dat verplaatsing niet haalbaar
was, zelfs zijn er zo goed als geen waardevolle
onderdelen die hergebruikt kunnen worden.
Met een diepe zucht hebben we het maar
opgegeven; deze pandjes zijn niet te redden.
In principe wel een verarming van het alge-
mene beeld aan de Guisweg, een belangrijke
toegangsweg door onze streek naar de Zaanse
Schans.

De pandjes op de Guisweg
die moeten wijken voor een
brandweerkazerne
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De Lange Heid
Even aandacht voor nieuwbouw in
Assendeiït en dit keer gaat het eens niet
om Saendelft. De kans is groot dat onze
kinderen later de Lange Heid (Heid of
Heit: stuk land tussen twee bruggen) in
een adem noemen met bijvoorbeeld de
Domineestuin.
Vlak over het spoor, op de hoek van de
Dorpsstraat en Burgemeester de
Boerstraat wordt een alleraardigst
'Zaans hofje' gerealiseerd. Het fraaie
pand op de hoek, in oud-Zaanse stijl,
staat er al een tijdje. Daarnaast, op het
terrein waar vroeger een verpakkingsin-
dustrie gevestigd was, is nog een vijftal
mooie houten woningen in aanbouw.
Drijvende kracht achter dit plan is het
echtpaar Jan en Agnes Schouten. De
gemeente stond aanvankelijk niet te
trappelen van enthousiasme over hun
ideeën, maar toen men door kreeg dat
het hun ernst was, heeft men goed mee-
gewerkt een paar barrières die beston-
den te slechten. Zoals op nog een paar
plekken in de streek is Somass aan het
bouwen; de ontwerpen zijn van archi-
tect Van Leeuwen.
Het wordt een buurtje met een erg leuke
historische uitstraling. Als het weer wat
mooier wordt, moet u er beslist eens
langsgaan. Trouwens, fietst u dan ook
verder de Dorpsstraat op, daar staat
gelukkig nog heel wat waardevols dat
het bekijken meer dan waard is.

Het 'Zaanse hofje' aan de
Assendelftse Lange Heid in
wording
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Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Krommenie 750 jaar
De Zaanse geschiedschrijving dankt veel aan
Middeleeuwse handschriften van de Abdij van
Egmond. Dat is ook het geval voor de datering
1251 als waarschijnlijk oudste aanduiding van het
bestaan van Krommenie. Om die reden is het
750-jarig bestaan van het dorp in het jaar 2001
groots gevierd. Een hoogtepunt was hierbij de
presentatie van het ferme boekwerk Krommenie
zevenhonderdvijfüg. Het is een uitgave in eigen
beheer van het Historisch Genootschap
Crommenie.

Volgens de inleiding van de voorzitter Jan
Emmerig is het boek vooral voor Krommenieërs
geschreven, doch dit is te bescheiden: alle
Zaankanters met historische interesse kan het
boeien.

Het boek is zeer leesbaar doordat het, zonder aan
wetenschappelijke waarde tekort te doen, de
geschiedenis van Krommenie presenteert niet als
een chronologische geschiedenis, maar naar facet-
ten. Zo voert schrijver J.H. Rem ons mee op een
virtuele wandeling langs de Cromme IJe, d.w.z.
het landschap rond het dorp, en door de straten
ervan. Herkenbare geschiedenis wordt het terecht
genoemd omdat het verleden steeds geconfron-
teerd wordt met wat er (gelukkig) is over geble-
ven aan bebouwing en wateren. Het is bij voor-

beeld prikkelend te horen dat er zo maar een twee
meter hoge dijk of dam ligt ten zuiden van Fort
aan de Ham, aangelegd in 1357, die de Cromme
IJe afsloot van het Wijkermeer met zijn eb en
vloed. Zo aanschouwen we die prachtige gebou-
wen: hervormde kerk, voormalig gemeentehuis,
oud-katholieke kerk, Barkeloo, voormalige burge-
meesterswoning (nu Knijnenberg). Huize Ceres,
het Blauwe End, de Woudaap, enz., met afbeel-
dingen en beschrijving.

Belangwekkend zijn de overzichten van de archeo-
logie van Krommenie door C.J. van Roon en de
waterstaatkundige geschiedenis door de water-
schap-historicus D. Aten m.m.v. J. Kriek. Zeker de
polderhistorie mag nooit ontbreken in een Zaans
verhaal. Andere facetten zijn even aardig beschre-
ven: de personen die het dorp en Krommeniedijk
eeuwenlang hebben bestuurd, hoe het toeging in
het weeshuis Barkeloo, het sociale werk, de ker-
ken, het verenigingsleven, de vrijwillige brand-
weer, de kunstenaars, het agrarische en industriële
bedrijfsleven, de molens, kortom een kleine ency-
clopedie. Naar volledigheid is niet gestreefd: de
woningbouw komt b.v. niet aan de orde.

Als naslagwerk kan het boek voorts dienen dank-
zij een register van alle straten en sloten (met plat-
tegrond), waarbij gebruik werd gemaakt van een

Het Padlaan in
Krommenie, een eeuw
geleden
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oude tekst van de historicus D.H. van Vliet, aan-
gevuld door J. A. de Koning. Goed te weten datje
moet zeggen: het Padlaan (onzijdig), voor zover
ik weet met de klemtoon op laan (laan was een
smalle strook land of toegangspad).
Een lange lijst van intekenaren en berijmde dorps-
herinneringen van H.J. Meijer completeren het
gebonden boek De mooie vormgeving is te dan-
ken aan A. Rijks-Leguijt, die met H. Meijer, J.H.
Rem en K. Woudt de redactie vormen. De prijs is
f 49,50 in de boekwinkel.
Het secretariaat berust bij de heer R.W.B.
Wasscher, Busch l, 1562 HH Krommenie,
tel.64 00 600, e-mail r.wasscher@chello.nl

Feestlied Krommenie 750 jaar
Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van
Krommenie werd een CD uitgebracht met muziek
van Ruben Hoeke en tekst van Jaap de Koning en
Reniet Vrieze. Een deel van het feestlied volgt
hieronder.

Aan de oevers van de Zaan
Zie ik daar enige dorpen staan
Maar wat ik daar niet zie
Is het dorpje Krommenie

Krommenie ligt aan de vaart
Staat wat hoger op de kaart
Ligt zeker niet aan het laatste speen
Diep weggezakt in het natte veen

Het dorp ligt er fier en stoer
Gevormd door spinster, wever en de hoer
Gesteund door fabrikant en kerk
Verfraaid door vakmanschap en werk

Het dorp leeft niet alleen van koek
Gaat graag bij gortzakkers op bezoek
Men kan wel elders werken voor zijn brood
Maar hier blijf je tot je dood

Het Historisch Genootschap Crommenie leidt
een bloeiend bestaan. Het bestaat pas zes jaar en
telt niet minder dan duizend leden. Elk kwartaal
verschijnt de 'Krommenieër Kroniek' gevuld
met historische artikelen van eigen krachten.
Vrijwilligers plakken in elk exemplaar een paar
glanzende kleurenfoto's. Dit nieuwe plaatselijke
genootschap laat zien dat er belangstelling is
voor het verleden van een Zaandorp, gebaseerd
op gemeenschapsgevoel en de wens het eigene te
bewaren. Een verschijnsel dat ondanks het weg-
vallen van oude gemeentegrenzen overal aange-
troffen wordt en wat bleek bij de viering van 500
jaar Zaandijk en 375 jaar Wijdewormer, even-
eens met leuke historische publicaties.
Inderdaad overal? Gaat het nog op voor
Zaandam? Je zou er aan twijfelen gezien het feit
dat men daar enkele jaren terug het 700-jarig
bestaan, tevens van de Hogendam in de Zaan,
aan zich voorbij heeft laten gaan...

Een eeuw Volkshuisvesting
De eerste woningwet dateert van 1901 (mede
dankzij het Nut) en dat was aanleiding voor de
gemeente Zaanstad en de woningbouwcorporaties
om het eeuwfeest te herdenken met een boek
onder de titel Honderd jaar Woningwet in

Zaanstad. Na een beknopt overzicht van de
slechte huisvesting en hygiëne in de 19e eeuw
worden de zegenrijke gevolgen van de wet in de
Zaanstreek getoond. De eerste woningprojecten
in diverse woonplaatsen worden beschreven en
voorzien van illustraties van de huizen.
De fusiegolf heeft danig huisgehouden onder de
woningbouwverenigingen en er is daarom een
handig overzicht bijgedaan van de geleidelijke
overgang van de oude twintig organisaties tot de
zes van heden. Drie verenigingen van het begin
19e eeuw zijn buiten de fusies gebleven: ZVH
Zaandam, Goed Wonen Assendelft en Westzaans
Belang. Zij hebben een kans honderd jaar te
worden.
Tekst en samenstelling zijn van P. Kleij en O.
Olij. In de boekhandel voor f 25.

Het raadsel van de kooien
In de reeks Fragmenten van de Zaanse
Geschiedenis van A.van Braam verscheen het
30e deel met als onderwerp Het raadsel van de
kooien op de Westerhem. In alle Zaanse dorpen
lagen in het verre verleden landerijen die als
kooien worden aangeduid, dus niet alleen op de
Hem aan 't IJ, maar daar het meest. Hun ken-
merk was dat zij lagen op veenland dat vooral in
de tijd van het ontstaan van de Zuiderzee bedekt
was met een laagje klei (aan de oevers van 't IJ,
de Zaan, het Starnmeer e.d.). De historici hebben
elkaar steeds nagezegd dat die kooien te maken
hadden met vogel- of eendenkooien op het land
(voor de vogeljacht). Wie Van Braam kent weet
dat hij een dergelijke bewering niet voetstoots
aanneemt. Hij kan er nergens het bewijs voor
vinden. Eendenkooien schijnen in onze streek
niet bestaan te hebben.
De schrijver houdt ons in spanning, waren het
misschien omheinde stukken kwelderland voor
het vee? Deze verklaring wordt nu buiten de
Zaanstreek onderzocht. Zelfs deze voorlopig
onzekere uikomst levert een boekje met nieuwe
gegevens en kaarten op.
Prijs f 15. Besteladres Zaanstroom 27, 1521 PL
Wormerveer, tel.640 29 60.

Vrouwenemancipatie
De emancipatie van de vrouw is in Nederland zo
ongeveer een eeuw geleden een merkbare bewe-
ging geworden. In de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw kwam er een stroomversnel-
ling. Wat ervan in de Zaanstreek te zien was, is
op een historische rij gezet in het boek Van
Suffragette tot powergirl - honderd jaar Zaanse
vrouwenstrijd. De personen die voorgangsters
waren worden beschreven, t.w. Wilhelmina
Hofman-Poot, Guurtje Krom-de Vries,
Geertruida Pel-Groot en Ina Kakes-Veen (allen
met de naam van hun man nog voorop). Zij heb-
ben hier bijgedragen aan de gelijkwaardige posi-
tie van de vrouw in het maatschappelijk verkeer.
Het vervolg wordt algemeen samengevat. In
Zaandam kwam een Vrouwencentrum en bij het
Zaanse Ondersteuningsinstituut Welzijnswerk
(1979-1990) een emancipatiewerkster.
Dit boek, geschreven door Erik Schaap (waarom
niet door een vrouw?), is uitgegeven door Amor
Vincit Omnia te Westzaan en is verkrijgbaar
voor f 24,90.
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Andere recente publicaties
Aan de Zaanse ontwerper en bouwer van zeil-
jachten E.G. (Ricus) van de Stadt, geboren in
1910 en twee jaar geleden overleden, werd
onlangs een manifestatie gewijd in het
Scheepvaart Museum in Amsterdam. Vijftig oude
en nieuwe ontwerpen waren te zien. Zijn boten
zijn over de hele wereld verkocht, waaronder de
polyesterboten de Stern en de Pionier. De werf
lag aan de Voorzaan bij de Zuiddijk van 1933 tot
1973 (nu Dénier), op welk bedrijfsterrein het
gezin Van de Stadt naar oud Zaans ondernemers-
gebruik ook woonde (in een ark). Aan deze
inventieve man is gewijd E.G. van de Stadt, pio-
nier in jachtontwerpen, van uitgeverij Van Wijnen
(ISBN 9051942184). De prijs is f 130,-.

Het 125 jaar bestaande Noordzeekanaal, levensa-
der van de Zaanstreek, blijft ons bezig houden
(zie ANNO nr.157). Het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland gaf van de hand van J.
van Venetiën uit Een haven in de Noordz.ee, een
waterweg naar Amsterdam. Te koop bij regionale
musea en de Beverwijkse Boekhandel.
(Hist.Reeks deel 2 f 25)
Tijdens de aanleg van het kanaal speelt de histo-
rische roman De woede van Abraham door
Conny Braam. O.m. verkrijgbaar in de winkel
van het Noord-Hollands Landschap te
Castricum, tel.0251-362762.

In het Jaarboek 2000 van het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem is een artikel
opgenomen van Simon Honig jr., beheerder van
het familiearchief Honig te Zaandijk, handelend
over het koopmanshuis Dubbele Buurt 10 en 12
Koog aan de Zaan, in 1938 overgebracht naar
Arnhem (de Zaanse Schans bestond nog niet).
Het moest wijken voor stijfselfabriek de
Bijenkorf. De bewoningsgeschiedenis wordt ver-
haald onder de titel Eindelijk gerechtigheid. Het
Zaanse pand werd het kantoor van het
Openluchtmuseum en wordt thans gerestaureerd.
Dit jaarboek kost f49,50 plus porti. Te bestellen
telefonisch nr. 026 357 61 II.

Bij het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en
het Weefhuis te Zaandijk is verkrijgbaar de bro-
chure Stoom aan de Zaan die diende bij een
expositie over de revolutionaire omzetting van
de molens in stoommachines. Oude foto's en
affiches en korte beschrijvingen maken duidelijk
welke molens overgingen op stoomkracht en
welke fabrieken hieruit ontstonden (f 15 ).

De lange titel van een klein boek is: Pakhuizen
in Krommenie, een inventaris. Gebruik en voor-
komen van pakhuizen, kaatsen en bergplaatsen.
Samensteller is R. de Jong te Wormerveer. Het
bevat fraaie tekeningen van circa 40 beschreven
gebouwen, met lijst van eigenaren (naar gege-
vens sinds 1806). Van de vroeger zeker honderd
van dergelijke pakhuizen, meestal met een eigen-
naam, zijn er nog maar een paar over. In
Krommenie e.o. werden kleine schuren met
schuin dak kaatsen genoemd. Het boekje
bevindt zich in de bibliotheek van
Gemeentearchief Zaanstad. Het is jammer dat
deze particuliere publicatie voor liefhebbers niet
verkrijgbaar is. Misschien iets voor het nieuwe
tijdschrift Zaans Erfgoed?

Alle zgn. 'Samen op Weg' - kerkgebouwen in
Noord-Holland, d.w.z. Ned. Hervormde,
Gereformeerde en Lutherse kerken, zijn bijeen-
gebracht in een fotoboek dat heet Kerken in
Noord-Holland. Dit boek kwam onlangs uit bij
de opening van het Regionaal Dienstencentrum
van deze prot.-chr. combinatie in Zaandam (in
het voormalig weeshuis naast de Lutherse kerk
in de Vinkenstraat). Redacteur Fr. v.d.Veen, uit-
gever Boekencentrum, Zoetermeer. Prijs f 33,-

Tien jaar boekenrubriek
In dit laatste nummer van ANNO 1961 past ook
een korte terugblik op deze rubriek met boeken-
recensies. Dit boekennieuws is bijgehouden
sinds 1990, de eerste vijfjaren verzorgd door
Ger Jan Onrust, daarna door Pieter Helsloot.
Hun bedoeling is geweest alle boeken en tijd-
schriftartikelen met een 'Zaans luchtje' op te
sporen als ze iets schreven over de Zaanse (cul-
tuur)historie. Naar schatting zijn er in die ruim
tien jaren 400 titels besproken. De Zaanse
geschiedenis blijkt steeds weer onuitputtelijk te
zijn.
De onderwerpen van de besproken boeken
bestrijken een breed terrein. Grofweg zijn ze in
te delen naar de volgende categorieën: de weten-
schappelijk-historische, de genealogische, de
jubilea van verenigingen en bedrijven, kunst en
literatuur, de fotoboeken en de nostalgische sec-
tor. Opvallend is dat de onderwerpen Het Zaanse
Huis of De Zaanse Schans, de eigenlijke thema's
van dit tijdschrift, weinig voorkomen onder de
honderden publicaties. Het is op zich een aan-
wijzing dat het juist is om het nieuwe blad op
een bredere cultuurhistorische basis te plaatsen.
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Kroniek
door Annemieke Emond

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

2 augustus
De Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed
Noord-Holland zet zich in voor het behoud van
twee met pannen gedekte kapbergen in Jisp.
Voor beide kapbergen is het afgelopen voorjaar
een sloopvergunning aangevraagd. In totaal telt
Noord-Holland nog veertien van dergelijke kap-
bergen, waarvan de meeste in Waterland staan.
Jisp telt er momenteel drie, waarvan er na verle-
ning van de sloopvergunningen nog één zou
resteren. De kapbergen staan niet op een monu-
mentenlijst; daardoor kan de gemeente de sloop-
vergunningen formeel niet weigeren.

2 augustus
Het hoofdkantoor van Verkade komt mogelijk
terug naar Zaandam. Sinds 1996 vond daar
alleen nog productie plaats. Men veranderde in
de loop van de tijd van visie over de afstand tus-
sen het hoofdkantoor (momenteel gevestigd in
Amsterdam-Zuidoost) en de productie in
Zaandam. Bovendien ontving de Zaanse locatie
onlangs van het Engelse moederbedrijf United
Biscuits het predikaat 'Centre of Excellence'. De
locatie zou in samenhang met deze plannen wor-
den opgeknapt. Na de zomer neemt United
Biscuits een definitief besluit over de verplaat-
sing van het hoofdkantoor.

3 augustus
Wederom wordt er bodemonderzoek gedaan op
het Land van Middelhoven te Zaandam. Al
jarenlang volgt hier het ene onderzoek naar
grondwatervervuiling op het andere. Ook dit-
maal zijn nieuwe inzichten van het Ministerie
van VROM reden tot een vervolgonderzoek. In
het verleden ging een plek waar vervuiling werd
geconstateerd meteen op de schop.
Tegenwoordig wordt geprobeerd de vervuiling
op de plek zelf te beheersen.

25 augustus
De Nederlands-Israëlitische gemeente
Zaan streek-Waterland wil dat de monumentale
restanten van de voormalige synagoge aan de
Gedempte Gracht te Zaandam weer zichtbaar
worden. Het gaat om de zogenaamde vrouwen-
galerij en de gouden Hebreeuwse tekst boven de
vroegere heilige arke. Primafoon van KPN
Telecom huurt tegenwoordig het monumentale
pand en liet er in verband met de enorme stook-
kosten vorig jaar een verlaagd plafond in aan-
brengen. Dit gebeurde met toestemming van de
provincie, mits het plafond kan worden verwij-
derd zonder de historische elementen te bescha-
digen. Secretaris J. Meijer van de Nederlands-
Israëlitische gemeente verzoekt commissaris van
de Koningin Jos van Kemenade schriftelijk zijn
invloed aan te wenden om het plafond weer te
laten verwijderen. Pim Ligtvoet, voormalig pas-

tor van Disk, tekende ook bezwaar aan bij de
provincie tegen de gang van zaken. Ligtvoet
ijvert voor een gedenkteken bij het pand om de
geschiedenis van de Zaanse joden voor de verge-
telheid te behoeden. Ook in de Zaanse politiek
herleeft de belangstelling voor de synagoge.
Rosa en de Christelijke Unie zien het pand het
liefst weer in de oorspronkelijke staat terugge-
bracht. De gemeente Zaanstad stelde onlangs een
bedrag van 25.000 gulden beschikbaar voor
onderzoek naar mogelijkheden om een herstelde
synagoge voor culturele doeleinden te gebruiken.

28 augustus
Bob Dekker uit Jisp dook aan de kant van de
Bruiloftsloot in zijn woonplaats zo'n 30 tot 35
wervels van walvissen op. Dekker, lid van de
oudheidkundige commissie Jisp, vond de eeu-
wenoude overblijfselen vlakbij de plaatsen waar
in het verleden oliemolen De Walvis en een stijf-
selhuis stonden. De wervels werden daar in stuk-
ken gehakt en in het stijfselhuis uitgekookt. De
merg en olie werden er zo uitgehaald en gebruikt
om bijvoorbeeld knekelolie van te maken.

29 augustus
Een uitgebreid wetenschappelijk rapport ver-
scheen over de opgravingen die in 1998 en 1999
aan de Hogendijk te Zaandam werden gedaan,
op de plek waar nu het appartementencomplex
Sarabande staat. Behalve de spectaculaire vondst
van enkele puntgave scheepshellingen werden
hier ook nog duizenden andere vondsten gedaan.

7 september
Een deel van de nieuwbouw in herstructurerings-
gebied de Vijfhoek te Zaandam is door een ver-
andering in de bouwvolgorde jaren eerder klaar
dan werd verwacht. Door de westkant van het
gebied en het midden tegelijk te bouwen, zi jn
veel woningen eerder gereed en zijn er minder
problemen met wisselwoningen.
Bewonersvereniging Platform SHoek bedacht de
aanpassing van het oorspronkelijke plan en
woningcorporatie ZVH ging ermee akkoord.

8 september
Voorlopig gaat de aanleg van een zeehaven in de
Wijkermeerpolder niet door. Een meerderheid
van Provinciale Staten, ziet voorlopig geen heil
in het doorsteken van de Noordzeekanaaldijk.
De officiële bestemming van de polder blijft
voorlopig wel 'natte industrie'.

11 september
Het Verkademuseum komt definitief niet in
Zaandam. Financiën blijken het grote struikel-
blok. De gemeente Zaanstad weigert het exploi-
tatierisico van het museum te delen. De Stichting
Verkade Erfgoed wilde de gemeente zowel een
museum als de gehele collectie in bruikleen
geven. Zaanstad durfde zich niet garant te stellen
voor eventuele exploitatieverliezen, na eerdere
tekorten bij het Zaans Museum en het
Zaantheater. Wie in de toekomst de unieke col-
lectie van meer dan honderd jaar Verkade in
Zaandam wil zien, moet waarschijnlijk uitwijken
naar het Buitenmuseum te Enkhuizen.
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12 september
Voorlopig komen er alleen camera's in het uit-
gaanscentrum op de Dam te Zaandam. De
gemeente Zaanstad reserveerde hiervoor
850.000 gulden in de begroting. De camera's
zijn een poging om het geweld en criminaliteit
op straat terug te dringen. Later worden het uit-
gaansgebied rond de Klauwershoek en het win-
kelgebied de Gedempte Gracht mogelijk van
camera's voorzien.

14 september
Rond Kerstmis 2002 hoopt woningbouwvereni-
ging ZVH wonen in een industrieel monument
mogelijk te maken. Het oude i'abriekspand van
Polak en Schwarz in Zaandam staat in de stei-
gers. Maison d'Essence, zoals het pand gaat
heten, wordt verbouwd tot 22 appartementen.
Gebruiksklaar worden een badkamer, toilet en
keuken opgeleverd. De rest van de ruimte, die
in grootte varieert van 77 tot 152 vierkante
meter, kan de toekomstige bewoner naar eigen
inzicht inrichten.

groen gepland in het bedrijvengebied zelf. De
tegenstanders stellen dat mensen groen willen
waar ze wonen, en niet waar ze werken.

17 september
Trijnie Roos-Venema kreeg uit handen van
Zaanstads wethouder D. Sanders de orde van
Oranje-Nassau voor haar bijzondere verdiensten
voor het Westzaanse verenigingsleven geduren-
de vijftig jaar. Eenzelfde onderscheiding ont-
ving de Krommeniedijker Jan Emmerig uit han-
den van burgemeester Ruud Vreeman. Emmerig
was onder andere voorzitter van Stichting
Krommenie 750. Verder maakte hij zich ver-
dienstelijk voor diverse sportclubs en is hij
voorzitter van het Historisch Genootschap
Krommenie.

20 september
Plan Noordeinde te Wormerveer valt kleiner uit
dan oorspronkelijk de bedoeling was. In totaal
komen er 175 woningen, waar eerst aan 250

Het voormalige fabriekspand
van Polak en Schwarz in de
steigers

15 september
Natuurorganisaties en bewoners van de
Westzanerpolder keuren het nieuwe bestem-
mingsplan van de gemeente Zaanstad voor deze
polder af. In 1999 trok de gemeente een eerder
bestemmingsplan terug, omdat bewoners en
natuurorganisaties een alternatief plan hadden
bedacht waar de raad zich in kon vinden. Aan
de hand van dit voorstel zou een geheel nieuw
plan worden gemaakt. Het nieuwe bestem-
mingsplan heeft volgens de bewoners en
natuurorganisaties én de oppositie in de
gemeenteraad echter niets weg van het alternatieve
plan. Hierin stond een ruime groene strook bij
de Overtoom tussen de dijk en het bedrijven-
terrein centraal. De gemeente heeft vooral veel

werd gedacht. Dit ging onder andere niet door
omdat men buiten de woning Noordeinde 66
had gerekend. Dit huisje, bewoond door de
dames Bruijn, dateert van net na de Spaanse
Tijd en speelt een rol in Cor Bruijns boek 'Wijd
was mijn land, mijn jeugd aan de Zaan' uit
1961. Corporatie De Woonmij was het met de
dames Bruijn eens dat dit huisje niet mag ver-
dwijnen en stak de nek uit om het te behouden.
In het nieuwe plan worden de 175 gevarieerde
woningen geschaard rondom het historische
pand. Er komen huizen in de huursector in de
prijsklasse vanaf 850 gulden, tot koopwoningen
met een prijs van zo'n zeven tot acht ton. Ook
pleinen, slootjes, veel bomen en doorkijkjes
naar de Zaan maken deel van het plan uit.
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Het huisje van de dames
Bruijn aan het Noordeinde
te Wormervee r

20 september
Vijftienhonderd belangstellenden meldden zich
bij de inschrijving voor 104 woningen op het
voormalige ijsbaanterrein De Poel te Wormer.
Veel van hen schrokken echter behoorlijk van
de prijzen. Elf van de 104 woningen bleken
meer dan een miljoen gulden te moeten kosten
en twee zelfs meer dan twee miljoen. De prijs
van de goedkoopste woningen bedraagt een
kleine half miljoen gulden.

20 september
Seniorencomplex Kolkhove te Oostzaan werd
na een ingrijpende aanpassing van het gebouw
feestelijk heropend. De veranderingen betrof-
fen onder andere het aanbrengen van elektri-
sche deuren, het verlagen van drempels en het
plaatsen van opritjes voor rollator- en rolstoel-
gebruikers.

24 september
Het meermalen bekroonde wooncomplex
Zaan werf, aan de Oostzijde te Zaandam, onder-
deel van het Zaanoeverproject, kreeg een pla-
quette voor de deur. De plaquette, waarop alle
toegekende prijzen vermeld staan, werd in het
bijzijn van een grote groep bewoners onthuld
door wethouder A. Drost van Zaanstad en de
ontwerpers van het complex, de architecten
Tania Concko en Pierre Gautier uit Frankrijk.

25 september
Zaanstad is aantrekkelijk. Dat staat in de atlas
van Noord-Holland, waarin een inventarisatie
van allerlei factoren is opgenomen die een stad
al dan niet aantrekkelijk maken. In de rij van
elf Noord-Hollandse steden staat Zaanstad als
vijfde genoteerd. Zaanstad doet het goed op het
gebied van de geringe criminaliteit en de
bereikbaarheid met de auto; ook met het muse-
um- en theaterbezoek scoort de gemeente heel

behoorlijk. De groei van de werkgelegenheid
blijft echter achter in vergelijking met de meeste
andere steden.

26 september
Het Zaanse Bakkertje gaat verhuizen. De huidi-
ge plek aan de Lagedijk 174 te Zaandijk wordt
verkocht. Aan de Lagedijk l la (de vroegere
slagerij van Govers) wordt een geheel nieuw
pand gebouwd. Reden is dat de huidige bakke-
rij eigenlijk altijd een maatje te groot was. Dat
betekende veel heen en weer geren van de win-
kel naar de bakkerij en vice versa. Bovendien
zal de plek van het nieuwe pand veel meer toe-
risten van de Zaanse Schans trekken. Het nieu-
we pand wordt in Zaanse stijl opgebouwd en
kan waarschijnlijk op l augustus 2002 betrok-
ken worden.

26 september
Prozes, een samenwerkingsverband van een
aantal woningbouwverenigingen, hoopt na
goedkeuring van het woningplan het stuk grond
te kopen waar de oude ambachtsschool (de
Jedelooschool) staat. Het bouwplan bestaat uit
twee onderdelen: renovatie en nieuwbouw. Het
karakteristieke schoolgebouw (1932,
Amsterdamse School) blijft bestaan en gaat 36
huurappartementen bergen. Twaalf nieuwe
woningen zullen tegen de wand van het gebouw
geplaatst worden. Op de plek van het vroegere
gymnastieklokaal komen eveneens nieuwe hui-
zen. In totaal komen er in en rondom de school
52 wooneenheden.
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De achterzijde van de
voormalige ambachts-
school aan de Westzijde

27 september
Bij veilinghuis Van Gendt te Amsterdam veran-
derden zo'n duizend boeken, manuscripten en
curiosa over de Zaanstreek in een mum van tijd
van eigenaar. De veiling van de uitgebreide, inte-
ressante verzameling nam nog geen drie kwartier
in beslag.

27 september
Victor Moussault wordt de nieuwe algemeen
directeur van Stichting De Zaanse Schans. Hij
volgt Anja Andres op. Zij was ruim een jaar
actief als interim manager van de stichting.

27 september
Voormalig buurthuis De Snuiver te Krommenie
wordt gesloopt. Op de plaats van het pand, op de
hoek van de Snuiverstraat/Zuiderhoofdstraat,
komt een complex met acht woningen en een
aantal winkels.

28 september
De gemeente Zaanstad koopt vijftien huizen aan
het Noordschebos te Zaandam. De eigenaren
boden de huizen gezamenlijk aan via een vast-
goedadviseur. De aankoop van de huizen door de
gemeente is noodzakelijk voor de uitvoering van
het project Inverdan (herontwikkeling centrum-
knoop/Stationsgebied Zaanstad). De woningen
worden gesloopt.

De woningen aan het
Noordschebos te Zaandam
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6 oktober
Economiewethouder van Zaanstad D. Sanders,
gaf tijdens een commissievergadering toe dat
beginjaren negentig werd besloten paviljoens te
bouwen op de Gedempte Gracht te Zaandam om
de ingrijpende herinrichting van het centrum
rendabel te maken. Aangezien in de ontwikke-
ling van het Zaancentrum het Ankersmidplein
nooit werd afgemaakt, verloor Zaanstad deson-
danks nog zeven miljoen gulden op het opknap-
pen van het winkelgebied. Veel mensen vinden
de paviljoens erg lelijk en bovendien staan veel
van de winkels leeg sinds in 1998 de huurcon-
tracten afliepen. Volgens nieuwe plannen voor
het centrum van Zaandam verdwijnen enkele
van de paviljoens.

6 oktober
Een ondernemer uit Den Haag wil een deel van
winkelcentrum Rozenhof te Zaandam kopen om
er een speelhal in te beginnen. De onderhande-
lingen met de huidige eigenaar ING Vastgoed
zijn volgens de potentiële koper in een verge-
vorderd stadium. Wethouder D. Sanders van
Zaanstad zegt dat burgemeester Vreeman zich
met de zaak bezighoudt, maar dat er nog geen
beslissing over is genomen.

17 oktober
Woningbouwvereniging ZVH wil niet alleen de
vier flats van de Kleurenbuurt te Zaandam ver-
vangen, maar tegelijkertijd een veel groter
gebied bebouwen. In een nog niet uitgewerkte,
voorlopige schets toont ZVH de buurt zonder de
gebouwen van Albert Heijn, de bibliotheek,
sporthal De Vang en zwembad De Slag.
Hiervoor in de plaats zou nieuwe hoog- en laag-
bouw moeten komen.

24 oktober
De provincie neemt binnen twee of drie maan-
den een voorlopig besluit om wel of geen
bedrijventerrein in de droogmakerij Wijde
Wormer aan te leggen. Het gemeentebestuur van
Wormerland is fel tegen bedrijven in de Wijde
Wormer.

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

De flat aan de
Vermiljoenweg te
Zaandam, één van de vier
flats behorend tot de
Kleurenbuurt
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Culturele agenda

13 december t/m 3 maart 2002
Mooi zo'n kassekien! De presentatie van een
deel uit de collectie Zaanse streekdracht laat een
diversiteit aan kleding door de eeuwen heen
zien. Wat vooral bewaard is gebleven, is kleding
van rijke burgers, gemaakt van dure stoften zoals
zijde en sits. Zo ontstond een bonte verzameling
van kleding uit de regio waarin naast de spaarza-
me, zakelijke en vlijtige aard van de Zaankanter
eveneens de sobere levenswijze tot uiting komt.
Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam.
Openingstijden: di. t/m za. 10.00-17.00 uur.
Zondag 12.00-17.00. Toegang: f 10,-, 65+, CJP
en kinderen (4 t/m 12) f6,-. Museumjaarkaart
gratis. Houders Rabopas f5,-.

15 december 2001
t/m eind februari 2002
'Van Gelder Wormer: een terugblik.'
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de
Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-
12.00 uur en van 13.00-17.00 uur, zaterdag van
14.00-17.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur.
Nieuwjaarsdag gesloten.

2 november
t/m 20 januari 2002
Les Intérieurs du Monde. Deze fototentoonstel-
ling is het resultaat van een samenwerkingspro-
ject van de gemeenten Zaanstad en Haarlem met
hun zustersteden in Duitsland, Frankrijk.Turkije
en Zimbabwe. Het doel van het project is het
realiseren van een kwalitatief hoogwaardig foto-
grafisch document met als thema 'Interieurs van
de wereld.' Het thema biedt ruimte aan zowel
verschillen als overeenkomsten in de verschillen-
de culturen. Zaans Museum, Schansend 7,
Zaandam. Openingstijden: di. t/m za. 10.00-
17.00 uur. Zondag 12.00-17.00. Toegang: f 10,-,
65+, CJP en kinderen (4 t/m 12) f 6,-.
Museumjaarkaart gratis. Houders Rabopas f 5,-.

januari/februari 2002
Tentoonstelling WNF 'Bedenkelijke Souvenirs'.
Natuurmuseum E. Heimans. Thijssestraat l,
Zaandam. Openingstijden: woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag 13.00-17.00 uur. Vakanties:
wo. t/m zo. 13.00-17.00 uur. Toegang: euro 1,80.
Groepen (20 pers.) euro l ,30. Donateurs en kin-
deren tot 4 jaar gratis.

8 januari 2002
Zaanse Streekdracht. Lezing door mevrouw Inge
Bosman, lid van De Zaanse Kaper, gevolgd door
een bezoek aan de tentoonstelling 'Mooi zo'n
kassekien!' Zaans Museum, Schansend 7,
Zaandam. Openingstijden: di. t/m za. 10.00-

17.00 uur. Zondag 12.00-17.00. Toegang: f 10,-,
65+, CJP en kinderen (4 t/m 12) f 6,-.
Museumjaarkaart gratis. Houders Rabopas f5,-.

14 januari 2002
Dialezing door de heer D. Keijzer over het door
Pierre Cuypers gebouwde Centraal Station van
Amsterdam. Georganiseerd door Het
Nutsdepartement Zaanstad van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Mennistenerf, H.
Gerhardstraat 77, Zaandam. Aanvang 20.00 uur,
toegang gratis.

15 januari 2002
Dialezing door de heer Van Maren over belang-
rijke personen uit de geschiedenis.
Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging, Afdeling Zaanstreek-
Waterland. St. Michaelcollege, Leeghwaterweg,
Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

5 februari 2002
Zaanse schilderijen. Lezing door de heer Jan
Woud, schilder en medeauteur van het boek
'Kunst zonder rugwind' over de Zaanse schilder-
kunst van 1600-1950. Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Openingstijden: di. t/m
za. 10.00-17.00 uur. Zondag 12.00-17.00.
Toegang: f 10,-, 65+, CJP en kinderen (4 t/m 12)
f 6,-. Museumjaarkaart gratis. Houders Rabopas
f5,-.

5 maart 2002
Vogels kijken. Lezing door de heer Klaas Zwart,
gepensioneerd leraar biologie, gids en vrijwilli-
ger bij de Poelboerderij. De lezing zal plaatsvin-
den in en mogelijk buiten het museum (neem uw
verrekijker dus mee). Zaans Museum, Schansend
7, Zaandam. Openingstijden: di. t/m za. 10.00-
17.00 uur. Zondag 12.00-17.00. Toegang: f 10,-,
65+, CJP en kinderen (4 t/m 12) f 6,-.
Museumjaarkaart gratis. Houders Rabopas f 5,-.

12 maart 2002
Dialezing door de heer A. Lagerweij, stadsar-
cheoloog te Amsterdam over opgravingen bij het
Victoria Hotel en de eindresultaten van het kas-
teel van de heren van Aemstel. Werk- en exposi-
tieruimte AWN, Tuinstraat 27a Zaandam.
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

19 maart 2002
Lezing door de heer Kist over Willem Barentsz.
Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging, Afdeling Zaanstreek-
Waterland. St. Michaelcollege, Leeghwaterweg,
Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.
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Z E G E N W E N S C H,
door de N ACHT W AC HTS van

het Dorp J l S P.

Op het Sckrikkeljaar

l 8 4 O.

Daar ik mij heb verpltgt als wacht,
la deze wijk of boort bij nacht,
Ten Uwen dienst te waken,
Voor U, die deze buurt bewoond,
Waarvoor ik door U werd beloond,
Maar sonisijds niet kan raken,
In intjn behoeften te voorzien;
Dat eens verandYcn zal misschien,
Althans men wil dat hoopcn;
Maar ach! wat worden kan, of uil,
Baat na doch niet in dit geval,
Daar me atlcs duur moet koopcn.
Ik vind niïj dus ten sterkst verpltgt,
U, aan te bien een \vcnsch gedicht
Van hei! en nieuwen zegen,
In hoop dat uit den raildea hand
Van ieder, naar zijn staat of stand,
Door mij iets word verkregen.
God zegend steeds Zijn rijk op aard
Dat Jood en Heidendom gepaard
Hem kennen en belijden,
En alzoo over heel de aard,
Zoo als Hij in Zijn woord verklaard *
Gezegend Kal verblijden.
Behoede ook ons Vaderland,
Voor oorlog* pest, en vloed en braad
Doe 't hJocijc door Zijn zegen,
Hij wil ook ons beminde Vorst,
l>ift Heerlaads/kroon en scepter tortscht
Werd steeds dat heil verkregen.
Ooi zijn geslacht en nageslacht,
Doca nuttig ïijn en hoog geacht,
En steeds Zijn gunste schenken.
Dat ook het hoogc stnatsb&wind,
Zijn h af p en zegen ondervind,
Ver boven bce en denken.

In alle rang ca staat of stand,
Tot heil voor zich en 't Vaderland,
Met lust en vreugd bestieren,
En men zoo hoort van alle kant,
God s woord in *t oude Nederland,
Dit blijkt op veel manieren.
Ona' Stad, ea achtbaar Stadsbcstmir
Wil Hij als met een sterke muur
Beschermen en bewaren,
Dat Burgemeester hoog in eer,
Assessors en den Raad steeds meer,
Zijn hulp efi gunst ontwaren.
Het Vrederegt en Politie
En verders alle aiabt'naars die
Tot heil en nut steeds Werken,
Ook al te taatn in 't Nieawcjaar,
In ruime maten over haar,
Gods gunst met vreugd bemerken,
De Godsdienst leeraars hier ter stee
En leeraars onzer jeugd zien mee
Gods xegen nederdaleo,
Op zich en al hun werkzaamheid,
Tot heit en nut ook uitgebreid
Als 't sonlicht klaar bestralen
Den koopman en den fabrikant
Den winkelier en nijvre hand
Van allen ambachtslieden,
Op zee- en land- en veeman zaam,
Met ééa woord alles van wat naan\,
Zijn gunst in ruimte bieden
Opdat elk zijn behoefte heeft
En mild daar van den •ftrtnen geeft,
En aaam zoo leeft in vrede
De God die goed is aan den mensch
Verhoor ons bec vervul mijn wcnsch
En ik verblijf met deze.

VEf!. J)P. Dienaar.

DE NACHTWACHTS.
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'De Zeug'
• timmer- en restauratiewerken • stijl interieurs
• nostalgische keukens • antieke bouwmaterialen

Verkoop:
Ameland 18,1506 ZW Zaandam, telefoon: 075-6160518

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

Uniek lijstwerk!
KLASSIEK en MODERN
uit e i g e n p r o d u kt ie

:|i Wij leveren ook: Hout, plaat; turnhout, enz.
'"' zowel in grenen als in andere houtsoorten.

.aria
Slüispolderweg 25 -:;1505 H J Zaandam
Telefoon: (075) 616 4?:|2; - 616 42 25
Fax : (075)6701265 ' %;

E-m ai l:'', Z w a r t - H o u t ® f t ane t . n l

GERARD WUMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

l bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



vr
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
/t/moar»"^-

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


