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Column

Op 9 januari jJ.was ik voor het eerst op bezoek in het Honig Breethuis als kersvers
redactielid van Zaans Erfgoed. Zoals gebruikelijk bij een Nieuwjaarsborrel stonden
we stil bij de afgelopen periode en blikten we vooruit op een nieuw seizoen voor het
tijdschrift. Ik voel mij vereerd om in het eerste nummer van 2014 de gastcolumn te
mogen schrijven om mijzelf aan u voor te stellen. Veel lezers kennen mij wellicht van
de helaas beëindigde boekhandel Pasman aan de Zaanweg in Wormerveer. Een plek
die dankzij het enthousiasme van mijn voorganger, Maarten Corter, bekend stond om
de collectie Zaanse boeken. Maarten, zeer betrokken bij de vereniging Zaans Erfgoed,
is helaas niet meer onder ons. Zijn adviezen, vooral wat betreft de nieuwe Zaanse
uitgaven, worden node gemist.
Door mijn werk in de boekhandel heb ik in 2005 kennis gemaakt met het tijdschrift
Zaans Erfgoed. Ik realiseerde mij aanvankelijk niet dat het blad geheel en al drijft op
het enthousiasme van vrijwilligers, en dat het reeds meer dan 10 jaar in een behoefte
voorziet. Een levensvatbaar tijdschrift met talloze bijdragen zowel van enthousiaste
historisch geïnteresseerden als van meer professionele onderzoekers van de ge-
schiedenis! Dat is vandaag zeker iets om trots op te zijn.
Blijkbaar maakt de algemene noemer 'Zaans' tel kens weer zoveel energie los dat op tal
van gebieden van historisch onderzoek kanttekeningen te plaatsen zijn die het speciale
karakter van de Zaanstreek benadrukken. Voor een deel is deze 'Zaansheid' natuurlijk
welbewust gezocht en gemaakt. Het blijft niettemin een boeiende opdracht om dit
'Zaanse', afgezet tegen de bredere nationale onderstroom te (her)definiëren. Immers,
het unieke van de Zaanstreek kan slechts tot uitdrukking komen in het contrast met de
algehele historische achtergrond, zoals in een schilderij voor- en achtergrond, hoewel
tezamen een geheel vormend, van elkaar te onderscheiden zijn.
Ik hoop van harte dat ik in de komende periode daaraan een bijdrage kan leveren.

John Pasman



Inhoud

I De drukkers van de Strijd en De Typhoon

4 Jur Kingma staat stil bij de mogelijkheden van het merk
Zaans Erfgoed voor het toerisme als economische motor
in de Zaanstreek.

Erik Schaap reconstrueert hoe de dood van de Zaanse
verzetsman Jan Bonekamp leidde tot verraad van Hannie
Schaft.
De drukkers van Strijd en De Typhoon: Henk Roovers
vertelt het verhaal van zijn ouders Elizabeth Ophelders
en Leo Roovers.
Honderd jaar geleden, in 1913, werd het eeuwfeest van
het koninkrijk nog groots gevierd: Corrie van Sijl belicht
hoe er toen in bijna elk dorp minstens twee dagen werd
gefeest.
Zaanwater, bluswater: Cor van Dongen beschrijft hoe
met de opkomst van de Zaanse industrie en toenemende
scheepvaart in de Zaan blusboten en drijvende spuiten op
de Zaan hun intrede deden.
Hans Boot onderzocht hoe de Zaanse los- en laadploeg
Het Kappie uiteindelijk de dupe werd van veranderende
goederenstromen in de Amsterdamse havens.
Piet Kleij vertelt hoe een Indiaans mannenkopje als
archeologische vondst in Jisp terecht kon komen.

32 Onbekend object in het Zaans Museum: George Slieker
haalt een vaandel van de Kolfclub Zaanstreek uit de
mottenballen.
Monumenten spreken: Verhalen bij de plaquette aan de
Prins Hendrikkade in Zaandam en het monument op de
Joodse begraafplaats aan de Westzanerdijk.

I Koninkrijk en bevrijding

22 I Zaanwater, bluswater

Boekennieuws: o.a. het levensverhaal van radio-verzets-
man Henk Op den Velde, de etsen van Willem Jansen en
lustrumuitgaven van de Historische Vereniging Koog-
Zaandijk.

40 Verenigingsnieuws: wat viel er te melden over onze zuster-
organisaties.
Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van
oktober tot en met december 2013 bij.
Agenda: wat is er te doen in de komende drie maanden.
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