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Column
AFSCHEID VAN JAN PIETER WOUOT

Oplettende lezers hebben wellicht in het colofon van nummer 44 van ons blad gezien
dat jan Pieter Woudt niet meer apart stond vermeld als eindredacteur. Wie nu een blik
werpt op het colofon hiernaast ziet zijn naam ook niet meer in het (alfabetische) lijstje
van de redactieleden staan. De reden hiervan is dat jan Pieter Woudt sinds een paar jaar
lijdt aan een gemene, sluipend voortschrijdende ziekte. Daardoor kostte het hem steeds
meer moeite om de eindredactie van Zaans Erfgoed te blijven voeren volgens de hoge
eisen die hij ook zelf daaraan stelt. In de beeld redactie werd zijn taak al geruime tijd
waargenomen door Wikje van Ritbergen, de tekstredactie verschoof steeds meer naar
Corrie van Sijl. Nu is het moment aangebroken om die situatie te formaliseren en legt
jan Pieter Woudt zijn taak neer. De keuze van de oprichters van ons blad voor Jan Pieter
Woudt als eindredacteur lag destijds meer dan voor de hand: hij had zijn sporen verdiend
als (mede)eindredacteur van de Encyclopedie van de Zaanstree'k. Daardoor had hij een
gedegen kennis van de Zaanse geschiedenis opgebouwd, die hij dankzij diverse andere
publicaties verder kon verdiepen. Ook was hij tussen 1987 en 1994 eindredacteurvanAnno
1961, een van de voorgangers van Zaans Erfgoed. En niet in de laatste plaats beschikte hij
over een zeer vaardige pen. Jan Pieter maakte als eindredacteur deel uit van de redactie
van Zaans Erfgoed die als collectief ieder kwartaal weer zijn best doet het blad te vullen
met interessante artikelen over Zaanse historische onderwerpen voor een breed publiek.
Zijn in breng daa ri n was belangrijk. Regelmatig schrijven de redacteu ren ook zeI f \n het
blad; jan Pieters naam staat boven enkele tientallen stukken over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Eindredactie was zeker in het begin veel meer werk dan alleen tekst- en
beeld redactie. Zaans Erfgoed verschijnt nog niet zo heellangvolled ig in kleur, jan Pieter
maakte dus ook een ontwerp voor de indeling van het blad, waarbij hij rekening moest
houden met de verdeling in kleuren- en zwart-witpagina's. Dat was vaak een hele puzzel,
van sommige illustraties zou het doodzonde zijn als die op een zwart-witpagina terecht
zouden komen. Verder moest uiteraard rekeningworden gehouden met de advertenties.
jan Pieter trok met al het materiaal naar de vormgever en legde zijn voorstel voor. De
drukproeven met de eerste opmaak gingen tot een jaar of drie geleden nog uitsluitend
op papier, en de kleur viel daarbij weg. jan Pieter haalde ze op bij de vormgever, keek alles
na en gi ng vervolgens terug naar de vormgever om de noodzakelijke correcties door te
nemen. Dat was veel werk, dat de nodige precisie vereiste. Zijn opvolgers hebben het een
stuk makkelijker. Het blad verschijnt nu volledig in kleur, er hoeft dus alleen nog maar
nagedacht te worden over een logische volgorde van de artikelen. En de automatisering
is veel verder voortgeschreden; wij werken niet meer met papieren drukproeven, maar
krijgen de opmaak aangeleverd in PDF op de computer. Fietsen door weer en wind, of
zoals jan Pieter de laatste jaren deed, opde scootmobiel naar de vormgever en terug, is er
niet meer bij. Niettemin blijft er genoeg werk over, en dat maakt onze bewonderingvoor
de wijze waarop jan Pieterzich jarenlang van zijn taak heeft gekweten des te groter. Zijn
inbreng in de redactie wordt al een tijd gemist, het is heel spijtig dat hij de eindredactie
niet meer kan doen zoals hij zelfvindt dat dat moet. Wij moeten nog maar bewijzen
dat we het net zo lang en net zo goed kunnen vol houden. Vanaf deze plaats danken het
bestuur van de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed en de redactie jan Pieter voor zijn on-
schatbare bijdragen aan ons blad; hij had een belangrijk aandeel in de vaste waarde in
het Zaanse culturele leven die het mede door zijn toedoen is geworden.

Namens de redactie van Zaans Erfgoed: Corrie van Sijl

Omslag: De Bonifatiuskerk aan de Oostzijde moest wegens bouwvalligheid van de fundamenten

haar deuren sluiten. Cees Kingma pleit in dit blad voor het behoud van deze bijzondere neogotische

kerk vanwege de hoge kunstzinnige waarde en de raakvlakken met de Zaanse industriehistorie.

Foto Marco Kaaijk.



4 In Koog aan de Zaan staat een mooi Rijksmonument, het
pand van de Johanna Elisabeth Stichting. George Slieker
beschrijft hoe het daar kwam en waartoe het heeft gediend.

10 Bij opgravingen in Oostzaan werd een duimstok gevonden.
Piet Kleij vertelt hoe zo'n ding gebruikt werd en hoe dat
voor de invoering van het metrieke stelsel zat met maten.

12 Behalve advocaat was Jacob Cornelis Honig (1745-1817) ook
vertaler en schrijvervan toneelwerk. George Slieker belicht
deze interessante telg uit het geslacht Honig.

16 Prachtige kunstnijverheid: de waaier. In de serie Objecten
uit het Zaans Museum beschrijft George Slieker een fraai
exemplaar.

18 Cor van Dongen doet in het tweede deel van zijn verhaal
over Fort bij Krommeniedijk uit de doeken hoe het eraan
toeging tijdens de mobilisatie 1914-1918 en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog.

22 Dat was schrikken, toen in december 2012 de Bonifatius-
kerk aan de Oostzijde plotsel ing gesloten werd wegens in-
stortingsgevaar. Cees Kingma legt uit water aan de hand is.

26 In Zaandam werd het Ruslandjaar geopend met een mari-
tieme manifestatie. George Slieker was erbij.

28 Wist u dat de eerste Nederlandse schoonheidskoningin
een Zaanse was? Cor van Dongen stelt haar aan u voor.

32 De huidige economische crisis is nog lang niet afgelopen.
Jur Kingma zocht uit hoe het Zaanse bedrijfsleven zich uit
de vorige grote crisis redde, die van de jaren dertig.

36 De Stichting Monumenten Spreken zoekt mensen die de
verhalen achter de oorlogsmonumenten kun nen vertellen.

281 [opie Koopman

41 Bewoners van de [ohanna
Elisabeth Stichting

321 Economische crisis

J

38 (Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek be-

licht.
41 Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedorganisaties

die voor iedereen interessant zijn.
43 Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van januari tot en

met maart 2013.

46 Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in de zomer.

nr. 451 Zomer 201313


