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Column

Ruim twaalf jaar geleden kwam ikvanuit Brabant hier in Zaanstad wonen om geschie-
denisleraar te worden. Na een jaar kende ik alleen nog de route van school naar huis.
Dat was n iet wat ik wilde, dus besloot ik in de zomervakantie elke dag een stuk te gaan
fietsen, zonder verder een route te plannen. Zo ontdekte ikin zeven weken tijd vele
mooie en minder mooie plekken in de Zaanstreek. Oude industriële monumenten,
zoals het oude deel van Tate en Lyle, de Bijenkorf, leerde ik later, zijn adembenemend.
Overal in de streek staan dit soort juwelen, van groene panden tot industrieel erfgoed.
Dat maakt onze Zaanstreek zo bijzonder. Dat visuele aspect is ontzettend belangrijk.
Want als oud-leraar weet ik uit ervaring: alleen praten over gesch ieden is heeft maar een
beperkte impact. Je moet het laten zien, voelen en beleven en er bijzondere verhalen
bij vertellen.

De laatste jaren is er volop aandacht voor de Zaanse geschiedenis en ons cultuurhis-
torisch erfgoed. Renovaties worden uitgevoerd en exposities en lezingen worden
georganiseerd. De historische verenigingen groeien en nemen bovendien in aantal
toe. Een extra positief effect van al deze aandacht en betrokkenheid is dat ook steeds
meer bewoners en ondernemers zich actief inzetten om erfgoed te behouden.

Dit jaar hebben we ook met de vereniging Zaans Erfgoed de intentie uitgesproken om
onze samenwerkingverder te versterken. Gezamenlijk bepalen we beleid en strategie
als het gaat om aanwijzingen van monumenten. Dat is nodig, want ook het behoud van
monumenten kunnen wij als gemeente niet alleen. Wij zoeken daarbij naar manieren
van samenwerking, waarbij sprake is van gedeeld eigenaarschap. Dit is er zo eentje en
daar ben ik heel trots op.

Behoud van monumenten kan alleen maar duurzaam als het gedragen wordt. Dat
betekent dat het toegankelijk en zichtbaar moet zijn voor en door iedereen. We hebben
bijna 600 monumenten in Zaanstad; dat is een mooi aantal en ook iets om heel trots
op te zijn. Maar, helaas, betekent het ook dat we keuzes moeten maken. We kunnen
eenvoudigweg niet alles behouden en aanwijzen tot monument. We hebben een
bijzondere monumentenlijst en alleen échte parels kunnen daar nog bij. Naast behoud,
werken we hard aan het herbestemmen van onze monumenten, want aan leegstand
hebben we niets. Mooie voorbeelden zijn molenschuur De Pauw in Nauerna en de
panden op het Hembrugterrein.

Tot slot: Monumenten gaan pas echt leven als je het voor je ziet; als we kennis doorgeven
en verhalen vertellen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld excursies op te zetten, ofeen
QB.-route uit te zetten zoals onlangs in Westzaan. Maar, een vos verliest zijn streken

niet ... , ikwil ook het onderwijs graag oproepen om hierin samen te werken. Want voor
behoud van monumenten in de toekomst is verjonging nu cruciaal!

Addy Verschuren, wethouder van de gemeente Zaanstad met o.a. Monumenten in de porte-
feuille.
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241 Geschilderde behangsels.

4 De tweede fasevan de herinrichti ng van het Zaans Museum
is voltooid. George Slieker sprak met Fokelien Renckens-
Stenneberg, die haar afscheidscadeau toelicht.

8 Onbekend object in het Zaans Museum: George Slieker
bekijkt het portret van een pas gestorven kind.

10 CoRol doet uit de doeken hoe cabaretier en zakenman Dirk
Witte beroemd werd met het liedje 'M'n eerste' oftewel
'Het meisje van de zangvereniging'.

14 jur Kingma laat zien dat de Zaanse economie het op veel
fronten, maar niet overal, in de Eerste Wereldoorlog nog
niet zo slecht deed.

18 Piet KIeij vertelt wat lapzwansen eigenlijk zijn, en waarom
die op geen enkele scheepswerf ontbraken.

20 Gé Sombroekvan Somass en Jan van Veen, oud-directeur
van houthandel Donker, vonden elkaar en daarom zit
Somass nu in een oude schuur van Donker. Corvan Dongen
doet verslag.

24 Ooit sierden prachtige geschilderde behangsels de muren
van het pand Kerkbuurt 7 in Westzaan. George Slie/,erzocht
uit waar ze vandaan kwamen én waar ze zijn gebleven.

28 De Zaandammer polders langs het Noordzeekanaal zijn
nu industrieterrein, maar op de vette klei ontwikkelde
zich eerst moderne landbouw, bedreven door familie van
Peter Nugter.
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281 De Zaandammer polders.

30 Henk Elzenga beschrijft de geschiedenis van de oudste
particuliere begraafplaats van Nederland, gelegen in Oost-
knollendam.

32 Voor de rubriek 'Het rijke Zaanse verenigingsleven' be-
licht Corvan Dongen de geschiedenis van het Koninklijk
Mannenkoor Krommenie, dat na bijna 130 jaar verstomt.

34 Monumenten spreken: de verhalen bij het monument
in de Zaanbocht in Wormerveer en de plaquette in het
schoolgebouw 'De Gortershoek' in Zaandijk.

36 Boekennieuws: met o.a. Jaarboek 2014 van het Historisch
Genootschap Wormer, Leven langs de Liniedijk en het
schetsboekje uit het atel ier van Cornelis van Oostsanen.

40 Verenigingsnieuws: met o.a. een leuke primeur op onze
eigen ledenvergadering.

43 Kroniek:jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van juli
tot en met september bij.

46 Agenda: wat is er in de Zaanstreek in de wintermaanden
te doen.

nr. 51 1Winter 201413


