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Column

REIS DOOR DE TIJD

In 1991 verscheen de Encyclopedie van de Zaanstreek. Een lijvig werk met een kolossale
verzameling kennis over alles wat met de Zaanstreek te maken heeft. Bijeengebracht
in twee kloeke delen. Wanneer je bladert door die encyclopedie, met zo'n 4000

trefwoorden, maak je een lange reis door de tijd: de ontstaansgeschiedenis, de strijd
tegen overstromingen, de Spaanse tijd, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog.
Nu, 25 jaar later is de encyclopedie nog steeds een belangrijk naslagwerk. Alleen is
er een grote leemte ontstaan. Want ga maar na, wat er sinds 1991 in de Zaanstreek is
veranderd. Nieuwe bedrijven kwamen, oude verdwenen. Internet kwam op, kranten
verdwenen, sportverenigingen fuseerden. De Gedempte Gracht onderging een ware
gedaanteverandering, de Bannehofis geen gemeentehuis meer. Een tijdreiziger die
in 1991 een sprong naar 2016 had gemaakt, zou van de ene verbazing in de andere zijn
gevallen.
In 1991 verzuchtte Jan Pieter Woudt al dat de encyclopedie nooit afzou zijn, ook al
had deze in druk al wel zijn definitieve vorm gekregen. De encyclopedie was bij zijn
verschijnen al een deel van de geschiedenis geworden.
Vijfentwintig jaar later kwamen vertegenwoordigers van Uitgeverij Noord-Holland,
GemeentearchiefZaanstad en Zaans Erfgoed bij elkaar om te kijken of de encyclopedie
in digitale vorm behouden zou kunnen bI ijven en toegankelijk gemaakt zou kunnen
worden voor alle Zaankanters. De hele encyclopedie werd gescand. De gedigitaliseerde
pagina's waren van zodanige kwaliteit dat de inhoud door middel van OCR omgezet
kon worden in bewerkbare tekst. Dat bood nieuwe mogelijkheden: er kon hiermee een
online encyclopedie worden opgezet. De artikelen konden makkelijk actueel worden
gemaakt en de online encyclopedie kan worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen.
Wel moest er veel worden nagelezen op scan-fouten en de teksten moesten worden
opgeknipt in afzonderlijke trefwoorden. Een proces waarbij een tiental vrijwilligers
hulpvaardig is geweest.
Met de tech niek van 2016, zoals het internet en de ~i ki-software, kan de encyclopedie
een nieuw leven krijgen. Uit de beeldbank van het Gemeentearchief kunnen foto's,
kaarten en afbeeldingen gehaald worden om de artikelen te verlevendigen en te
verduidel ijken. Een krachtig zoeksysteem, dat op ieder woord in de hele encyclopedie
kan zoeken, maakt het mogelijk om in een fractie van een seconde het gewenste
resultaat te tonen.
Door met de ogen van nu terug te kijken naar 25 jaar geleden, wordt eigenlijk een
tweede tijd reis gemaakt': Ç"ant je beseft hoeveel er eigenlijk is gebeurd in die 25 jaar.
Een fascinerende reis door de tijd!
Geefdit project een kans om uit te groeien tot iets unieks en meld u aan als meesch rijver
op zaanwiki.nl!

jan Lapère is initiatiefnemer, bouwer en beheerder van ZaanWi/á.



Inhoud

141Zaandijk is een monumentaal pandje rijker

4 Een van de oudste huizen van Zaandam heeft een naam.
Pieter Helsloot beschrijft de geschiedenis van dat pand en
legt uit waar de naam vandaan komt.

8 In het tweede deel over de Zaanse scheepsbouw in de
zeventiende eeuw laat Hen): Roovers zien hoe belangrijk
die was voor de opbouw van de vloot van de Republiek.

14 Zaandijk is een monumentaal pandje rijker. Wikje van
Ritbergen en Frans Wytema vertellen waar het vandaan
komt en hoe bijzonder het is.

16 George Sliekerwerpt licht op de relatief onbekende kunst-
schilder Jacob Agathus Jan Cornelis Honig, alias Isaac Bof-
konty.

20 De Historische Vereniging Wormerveer kreeg werk van
de schilder Willem van Leyden geschonken. jaap Klomp
probeerde iets over hem te achterhalen.

22 Papier van Jacob Honig en Zoenen werd drager van tal van
historische documenten wereldwijd. Pier van Leeuwen doet
verslag.

26 Piet Kieij weet hoe (brokstukken van) de Wormer 'Steen des
Aanstoots' een stoepje in de tuin van het Honig-Breethuis
kon(den) worden.

28 jaap Kamphuis haalt nieuwe bijzonderheden over Het
Juffertje boven tafel.

32 Voor het rijke Zaanse verenigingsleven ging Corvan Dongen
op bezoek bij de enig overgebleven Zaanse vereniging van
postzegelverzamelaars.

281 Het Juffertje

341 [acob Klaasz. Breer.

34 George Slieker deed onderzoek naar leven en werk van een
van de weinige componisten uit de Zaanstreek: Jacob
Klaasz. Breet.

36 Boekennieuws. met o.a. het nieuwe jaarboekvan het His-
torisch Genootschap Wormer en het jubileumboek van
het Zaanlands Lyceum.

40 Verenigingsnieuws: berichten van Zaanse erfgoedorgani-
saties.

42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van juli
tot en met september 2016 bij.

46 Agenda: Een greep uit de Zaanse activiteiten in de winter-
maanden.

In Zaans Erfgoed 58 stond in het

artikel over de stoommachine van

het Zaanlands Lyceum dat in 1963

de heer Oosthuizen rector was.

Dat had de heer Oesterhuis moeten

zijn.

In de bespreking van de brochure

over de Wijkermeerpolder in Zaans

Erfgoed S8 stond dat de Wijker-

meerpolder niet tot de Zaanstreek

hoort. Dat klopt niet, een groot

deel van de Wijkermeerpolder

hoort tot het grondgebied van

Zaanstad, en dus ook wel degelijk

bij de Zaanstreek.

161[acob Agathus jan

Cornelis Honig
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