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jée-pte11'\.~e~ , ê!001' .$c.f.,otM: el1ê!e ~c,f.,epet\.et\. vat\.

eeitcst..sanam mê!e ~ronUnett!!e "'e~q.,f.,'\-H..t

-winê!e aft\. 4;euurie tHdersz., .f,"e~1t\.a1'\-tot

el8cst..saaaCt1, 01'\1.ê!m 1t'aq.~t\.ê)"tc-f1.ete moq.et\.

~m et\.de te .f,etimmnm; dat dOO~~eme-Ctm

4)euurie 'ietnosz. ~ ~,f.,eê!aet\.et\.ê)e.ê)oo~""t"e

'U1ff OOO1'\.et\.wint t\.a~.f..e1.)o-!q.t,011-t~et\.ê)ea~oo .f..et

§,f.,e.f..uc.f..te"be OUf ~roers" ,t:..tn ~.f..ew~dm
ê!e~olfe mê)e §.f..eme"t~e1.)at\..$aenbyek; =
gJt\.~.f..~etet\.tt\.,ê)ie wiUm medewe~et\. dit feit 13110110

1894, 11a 61'i:n.f..o»ê)nê)gfael'et\.,of fee~tef1j'C-f1.eet\.ê)e

-CofwaeWicJ-e~~e te .f..ezê)e11c-f1.et\.,WO~de11",ev.x>c.f..tOf
ê!m 2den~1.)e11'\..f,n te co1t\.fa~eeut\. i110ê!e J'~el'~e

"be jéwaeu", a\)ot\.ê)"ê)e doc-f1.8 ,","'!;e,ê)at\."ut~
.cm de §ecommittendm eet\. ftat\. "'at\. fe~e-z;i11'1
medeê!eeÛ11.

actum tot ~aeub!?ek7 28 é)cto.f,e~1893'

r;De {{ecommitteerdm:

§~ gcm 1Cot\.i~,
!l3oot;itt~t.

gaco~ 6l'b §~-z::~oOt\.o,
ed.JtI)Utt.

~lti"M3-m $ilttu;)%>OOt\. ~o»~It-Z::,

'Vmninom~~8t~t.

Groote keuze HORLOGES en PENDULES.

.1)e medewerking en belangstelling van bijna alle bur-
gers maakt het mogelijk, een programma uit te vO,eren,
dat b~j elke vergadering in omvang en belangrijkheid
won.

Het karakter van het feest ligt in den historischen
optocht, welke de geschiedenis. den bloei en de eigen-
aardigheden van onze streek en onze gemeente weergeeft,
en in het Zaandijksch tooneelstuk, in 1794. bier ter
plaatse handelende en voor deze gelegenheid welwillend
samengesteld door de heeren C. v. D. ZEYdete ZaanrlwlZ

en G. J. HONIGte Zaandijlc. ,
Aan de medewerking van bet "Z a a n d ij k s c h F a n-

fareco!'ps, de ZallgvereerlÎging "Do'or Eendracht
B I (Iei e n cle", de Gymnastiekvereeniging "Si m s 0n"
en zoovele andere vereenigingen komt een groot deel
der lof toe. wanneel"het feest mag slagen.

~

m:.~. Vwe Zegmwoordi[;hertwordt seer op prijs
.9hestelt.
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~FirqFing!ibtti~f.

~
2-a-n.~itte11\.'):',.st~OU~110nW.sf800nbtn tnbt in Oilom-

m.nl!', bon tonM .n ft.nrl!tftorbn LUl!b.n, boJ Itft9ttomnnhnn

op binf-I:t-stoulU'110nSiute ~CHt\ie,ut, mn~ miJn .st~npnnnn
110nWts~soonb.n, hi! nomtn g.a.co~ a~e»~::., S"-}mon.
ga.co~.>::., i1)~ S'iete~::., i1)kd'. ga-t\.,)::., S'i4Zte~

§euit,)::., i1)ncf. gfa-» 1Ce1J1..ê~.::r..>::.nnbnS\j'11'\.on.

g.a-1'\.~::', opJnnL09nnbl!tft: bo' bontt9ntomnnis Jfc"j'»-
~c S'ietM,)::' tnbe ~nnfJ9nbingeJmoBsi!n 00nfmon, bo~~I!

m09~hh,~ul!scncnbch.fimmmnb.nÜl!tft, ft,~oulUdl!tftml!ns
!2.ctttn stOulU.h ~oub.n, In ttl!b.n en ~. 90cnonbctt.st~t-
ptntn toettne;en hegeettb.bts un 110nnisf.; tnb. bic .st~ouJ
~uff ..n 110nbt .st~pen.nboJ110nnisft9.htt09~~enb.bic
.st~tp.nen ~thhtn ~enhtttob.nenbt sI! sl!n IUtb.tt in9~Stomnn,
enbe~eJlUottb~.m 9~elUtSenme'hn boU.nhontftenXe1j'uz,ic
bOttts!. bin9~ebet.n httief op si!nenftos~e,tnbe ~e~is ~.m
9~elUmn op si!ntn ftosk - Ombo~ bi~ 1U0.tt is, .nb. lUI!

.st~tp.n.n op b.sen f.i!M serl1tn9~.tn S'9~d en l10mn !jO
~.hh.n lUI! 9~.h.b.ngfa.t1o6lVl1fem~ .st~onJ bOOttSt~:
b.s.nhttinfobettons~. h,s'!J~.bn.n itft gfClt106.W.j,.(fem.~

1100ttst~tteb.n,boott heb. bon .st~'pen.n 1100tt9tnoem~,so ~.h
ith besen httl.f ob.tt ~en .n ol1.tt mi! sdben hm9~d~ m.f.

mllntn st9~d, ~ittt h.n.ben 0.n9'~0"9.n.
In '~ !oettonsts !2tmn \494 - ben20 .s.pf..mhett.

~~.~

SP;EClALITEIT in AMERIKAANSCHE WAmHAM W ATS.

KORTE GESCHIEDENIS.

.I ---

,,'

Zooals uit ,bovenstaandon Giftbrief blijkt, werd door Schout en Schepenen
der bonne van Westzaanen, tot welk gebied de Lagendiik langs den west-

oever van de Zaan behoorde, vergunning gegeven aan Hen d rik P i e-
ter sz. bijgenaamd 0 u d t-H e y n, om die Lagedijk te betimmeren en te
behuizen. Deze 0 u d t-H e y n bouwde zijn huis op de plek waar thans'
Zaandijk ligt, waarschijnlijk in het noorder-gedeelte. Zijne vijf zenen
richtten hunne haardsteden naast de ouderlijke woning op, met dien ver-
stande, dat twee broeders één zelfde huis bewoonden, nl. P iet eren
Ad r i a a n. Deze waren met twee zusters getrouwd, werkten te samen
en leefden in gemeenschap van goederen, hetwelk echter. niet lang kon
stand houden wegens verschil van gevoelens in zake het godsdienstige.
Alle bewoners van dit gehucht, dat "d e V ij f B roe r s" werd geheeten,
schijnen doopsgezind te zijn geweest, doch het waren de predikers der
Wederdoopcrs (AD 1535) die het zaad der tweedracht hebben gestrooid,
waardoor de tot heden bestaande eensgjJzindheidverstoord werd. Tijdens
de Spaansche troebelen (AD lö73) bestond het gehucht nog uit slechts
19 huizen; toen werd het door de Spanjaarden verwoest en de bewoners
vluchtten naar Wormer. In nedestijd teruggekomen, herbouwden zij hunne
woningen en weldra vermeerderde de bevolking en het aantal huizen,
dat in 16]3 reeds vijftig was. Behalve de veeteelt en landbouw, binnen-
landsehe visseherij en scheepvaart van vroeger, ving men aan met de in-
dustrie en bouwde men molens en begon men zich aan handelsondernemit-
gen te wijden. In het midden der 17" eeuw was het dorp, dat langza-
merhand den naam van Saandjjk had gekregen, reeds zeer welvarend en
steeds toenemende in kracht en zielental. Het verheugde zich sedert 1642
in een steenen kerk door de ijverige bemoeiingen van den eersten Her-
vormden predikant tot stand gekomen, terwijl de talrijke doopsgezindon
met de Hervormden in broederlijke eensgezindheidsamenwerkten. Allerlei
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takken van Handel en Nijverheid werden beoefend. Telkens werden er
meer molens van allerlei soort bijgebouwd en legde men zie.h toe op het
recden van schcpen, vooral ter walvischvangst. In de 18" eeuw wel'den
voor ZBandijksche reederij 479 reizen naar Groenland en 99 tiaar Straat
Davis gedaan, terwijl dan ook Zaandijk in het College van Gecommitteer~en
dezer visscherij vertegenwoordigd was. In de 17" eeuw was de assuran-
tie-, geld- en wisselhandel hier mede van veel beteekenis. Van de molens
moeten vooral de .papiermolens genoemd worden; deze vond men te

Zaandijk het meest, terwijl ons dorp de roem draagt aan de Zaan het
eerst het wit papier gemaakt te hebben (AO 1674,. In het laatste ge-
deelte der vorige eeuw begon men reeds in vele takken van bedrijf achter-
uitgang te bespeuren, welke langzamerhand is voortgegaan, hoewel het
dorp in zielental steeds vermcerderde. Bij de bekende oneenigheden
tusschen Prinsgezinden en Patriotten (A° 1787) waren de meeste Zaan-
dijkers beslist Patriottisch gezind en namen zij ijverig deel aan de staat-

kundige woelingen. In 1795 verheugde men zich in de komst van d'e
Fransche legerbenden en in het vertrek van den Stadhouder; eene groote
Vrijheidsboom werd op de KerkstrMt opgericht en plechtig ingewijd.
De gevolgen van die Staatsomwenteling zijn genoegzaam bekend, en men
was dan ook hier evenals elders il1 1813 zeer gelukkig met het herstel

der onafhankelijkheid en de terugkomst vau een Oranjevorst. Het
gewichtige feit werd hier feestelijk gevierd, evenals later in 1863 en 1865

de gedenkdagen daarvan. Thans ,,!~dt het feit herdacht dat vó6r een
viertal eeuwen het eerste huis VRn Zaandijk werd gesticht, een feit dat

op zich' zelven zeer bijzonder is, want weinige gemeenten in ons vaderland
zullen zoo precies een datum kunnen aanwijzen, die met de stichting in
verband stAAt.

En al moge men beweren, dat, wanneer de tegenwoordige toestand
meer welvarend was, ook deze gedachtenisviering meer reden van bestaan
zou hebben en de deelneming nog algemeener en krachtiger dan nu reeds

het geval is, zoo is het ons toch aangenaam te kunnen zeggen, dat dit
ons Historisch feest zal plaats hebben op een wijze der traditie waardig,
d:nkbaar als de nazaat is voor het bloeiend en schoon verlcden van onze

geboorte- en woonplaats, als cen hulde aan ons krachtig en encrgiek voor-

geslacht!

/
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.HORLOGES van VOCIIERON en CONSTA.NTIN.

HOOFDBESTUUR.

.................-.................

P. K. P. J. V. SLOTEN,Burgemeeste1', Eere- Voorz.

J. J. HONIG,

.1. J. DEKKER,

G. J. HONIG,. Voorzitter.

M. P. DONKER, Penningmeester.

A. J. VIS Mz., Sec1'etaris.

G. STROOTl\IAN.

Wethouders, Eere Leden.

M. J. VIS.

JB. SCHIPPER JR.

G. SCHIPPER.

D.OLY.

H. J. TEN ZELDAM.

C. STUFFERS.

S. TEELING.

H. J. VAN DAAL.

J. C. VIS.
Geassumee1'd: J. ROOF;ENDAAL,

~t::@;<=
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COMMISSIËN.
A. OPTOOHT.

J. J. HONIG, Eere.Voorzitter.
G. STROOTMAN, Voorzitter.
M. J. VIS, Secretar;s.
Jn. SCHIPPER JR., Penningmeester.
JlI. NANNING.
D.OLY.
G. SCHIPPER.

C. VOLKSSPELEN.

S.TEELING, Voorzitter.
C. HONIGCz.,Onder-Voorzitter.
W. AHLING,8ecretar;s.
J. GOBIELJE,Penn;n!!meester.
J. ABERCROMBIE.D.OLY.
A. v. ESSEN. M. BREEUWER.
J. M. STOLP. B. NIEMANN;
C. ZETHOVEN. S.BOEKE.
A. J. KARSKENS.M. FUST.
J. ROOSJE. W. W:F;ZEL.
W. STEIJN. K. BOLDING.
K. MAY. S.VREDENDUIN.
P. KRAP.

E. MUZIEK.
J. C. VIS, Voorzitter.
A. SCHIPPER Jz., 8ecretar;s.
G. A. DEKKER, Penn;u!!meesler.
J. D. BöRNEMANN.
K.KOK.
A. SCHOORL.

G. A VOND}'EEST.

H. J. v. DAAL, Voorzitter.
A. A. DONKER,Secretaris.
P. J. J. HONIG,Penn;ng»leester.
C. E. SMIT.
A. SCHIPPERJz.
J. M. VIS.
D.OLY.
A. J. KARSKENS.

B. VERSIERIN6.

D. OLY, Voorzitter.
G. SCHIPPER, 8ecretaris.
B. NIEMANN, Penningmeester.
W. AHLING. JlI. NANNING.
C. HONIG Cz. JlI.SCHIPPERJR.
A.J.KARSKENS. S. BOEKE.
A. KUIJPER.

IJ. KINDERFEEST.

C. STUFFERS, Voorzitter.
B. OTTER, 8ecretar;s.
J. JACOBS,Pemlin!!meesler.
JAC. VIS Wz.

P. L. ROTH, ID.SNUIF,
,
. Adv;seerendeleden.

J. SCHAAP,
En do verdere Sub.Commissies van

de 1'1VEREENIOINO TOT BEVORDERING
V AN GETROUW SCHooLBEZOEX".

P. KERItIIS.

H. J. TEN ZELDAM, Voorzitter.
JAN VREDENDUIN Pz., 8ecretar;s.
M. P. DONKER, Penn;u!!meester.
S. BOEKE.
B. OTTER.
G. VIS Hz.
J. C. VIS.

H. }'EESTLIEDEREN.

H. J. v. DAAL, Voorzitter.
M. WOERDEMAN, Secretar;s.
C. HONIG, Pe",,,'ugmeester.
G. PEKELHARING.
C. STUFFERS.
C.STUFFERS JR.

J. M. VIS.
C. WOUDT.
K. WOUDT.

HORLOGES VAN ANTOINE FRÈRES.

Door de feestcommissie zijn .
ti

tW00 '}lIOOt0 &0110pOOllt011-

in de gemeente opgericht en wel: één op het Guis-
pad, nabij den Weg, en de andere qP den Weg,
nabij het Zonnepad; deze zullenELKEN AVOND
worden verlicht.

Langs den g eh e e I e n Weg wordt tusschen de.
boomen ijzerdraad gespannen en de ingezetenenuitge-
noodigd, ieder voor zoover zijn eigendommenbetreft,
voor de verlichting à la giorno zorg te dragen,
door ze met lampions te behangen en te verlichten.

Het zich vormen tot buurtcommissiën wordt bijlwnder
aanbevolen.

4-

Alle ingezetenen worden voorts uit.gelloodigd door
het uitsteken van vlaggen en het aanbrengen van
versieringen de gemeente geduren?e de gehee1e week
een feestelijk aanzien te geven en op ZA'l'ERDAG 22 SEP1'.

de Zaanoeversdoor het uitsteken van vlaggen, enz. in

feestelijkendosch te tooien.
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HORLOGES VAN 'ANTOINE FRËRES.

Door de feestcommissie zijn .

tW00 '}'t-OOt0 &0't-0pOO't-t0'»

in de gemeente opgericht en wel: één op het Guis.

pad, nabij den Weg, en de andere qP den Weg,
nabij het Zonnepad; deze zullen ELKEN AVOND
worden verlicht.

J,angs den g e h e e 1e n Weg wordt tusschen de.
boomen ijzerdraad gespannen en de ingezetenen uitge-
noodigd, ieder voor zoover zijn eigendommen betreft,
voor de verlichting à la giorno zorg te dragen,
door ze met lampions te behangen en te verlichten.

Het zich vormen tot buurtcommissiën wordt bij7.onder
aanbevolen.

Alle ingezetenen worden voorts uitgelJoodigd door
het uitsteken van vlaggen en het aanbrengen van
versieringen de gemeente geduren~e de geheele week
een feestelijk aanzien te geven en op ZA'l'ERDAG22 SEP1'.
de Zaanoeversdoor het uitsteken van vlaggen, enz. in
feestelijkendosch te tooien.
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DE lAANLANDSLHEOUDHEIDKAMER

in het GEMEENTEHUIS is gedurende de geheele week
voor het publiek opengesteld tegen betaling van f 0,25
per persoon, doch VRIJDAG21 SEP'!'.is de toegangsprijs
f 0,10.

De Hollandsc~e I{ermis.
zal worden geopend op Zaterdagavond :!: 7 uur. Het
kermisterrein , ter grootte van :!: 10,000 0 M., bevindt
zich aan de Spoorstr3at, nabij het Station.

Staanplaats hebben gevraagd: .
de Wafel- en Poffertjeskramen van de gunstig bekende
firma's J. F. WAGENDltEVEJten Wed, P. DE BOER,twee
Draaimolens, Vélocipèdespel, Arena, Gymnastiques,
Miss Dyna, Wassenbeeldenspel,Columbiadoordelucht
zwevende, Glasblazerij, Schiettent, Magneta, Salon
des incroyables, Photographietenten, Vischvermaak,
Turksche schommels,Koek-Galanterie-en Nogatkra-
men,Hakstallen, Palingkramen,enz. enz.

",
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PENDULES in MARMER ell ECHT BRONS.

11

Op V RIJ nAG 14 SEPTEMBER 1894. kunnen

plaatsen besproken worden voor de uitvoeringen:

Volksuitvoering tooneelstuk op Zondag;
T,,'eede uitvoering" 11 Maandag;
VolksuitvoeringOratorium "Dinsdag;
Tweedeuitvoering I' 11 Woensdag;
Avondfeest. ..." Donderdag;

In DE ZWAAN",'s avon<.lsvan 7 - 10 uur, à 10 cent

per plaats.

Zarerdag 15 September.

's Avonds 7 uur:

PPENING DEI=\. fEESTEN.
De heraut van Zaandijkte paard, en met page omgeven
door hellebardiersen fakkeldragers,kondigt ondertrom-
pet- en bazuingeschalhet feestaan en opentde kermis.

ROUTE: van af het zuideinde der gemeel!te langs Guispad en kermis-
terrein trekt de steet langs den Weg, tot aan de Kerkstraat , alsdan
Aehter de Kerk en langs bet Hazenpad tot de Schans en vandaar langs
den Weg terug.

(Zie 'Liedel'ell N° 1-3.)

ot

OPENINGS-' en SLUITINGSUREN der kermis:
-,...

ZA'!'ERDAG 15 SEP'!'.opening 's avon:ds 7 uur, sluiting 12 uur.
ZONDAG 16 11 11 's middags12 11 11 2 11

MAANlJAG 17 " 11 11 4 " 11 1 11

DINSDAG 18 11 11 I' 4 11 " 1 11
WOENSDAG 19 11 11 11 4 11 " 1 11.
DONDEltDAG 20 11 11 11 2 11 11 2 11

VltIJDAG 21 11 11 " 4 11 11 1 11

ZAi'ERDAG 22 11 11 11 12 " 11 2 11
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Zondag. 16 September.

's Morgensvan 7 - 71/2 uur:

KLOKLUIDEN en KANONADES.

's Morgens 91/2 uur:

I{erkelijke GedacI1tenisviering
iu de HERVORMDEKERK,

uitgesprokendoor den \VeleerwaardenHeerDs. C. G. MENZEL.

FESTIV AL
VAN

Noordnollandscne~armonie- en fanfarecor~sen,

onder leiding van ZAANDlJKS FANFARECORPS.

Directeur: de heer A. HAUN.

Oommi!1!lin: Saanhi!htt :E[anfattntottps:
G. J. HONIG,Bere-Vooroitler. J VET
J. C.VIS,Voorzitter. . .
A. SCHIPPERJz. p, BöRNEMANN.
A. SCHOORL.. P. M.TENPIERIK.

~: ~O~~KKER. P. LEGUIT.
J. D.BöRNEMANN. D. KOPPIES.

'"1-

15

BRONS-VER.GULDENPENDULES VOOR SALON. .

~

Hieraan wordt deelgenomen door de vereenigingen :
Harmonie .EXCELSIOR", WOI'merveer.

Harmonie .ZAANLANnS KAPEL", Koog aan de Zaan.
Harmonie .HARMONIE", Zaandam.

Fanfarecorps .OÓST-KNOLLENDAMMER KAPEL", Oost-Knollendam.
.WATERLANDS FANFARECORPS", Bllilesloot en Nieuwendam.

. ..BEVERWIJKS HARMONIEKAPEL", Bevel'wijle.
.FANFARECORPS", BI'oele in Watet'land.

Harmonie .TROU MOET BLYCKEN", Amsterdam.

.EDAMS FANFARECORPS", Edam,
.~'ánfarecorps .AMICITIA", [,andsmeel'.

Des voormiddags ten 11 uur:

BijeenkomstdercorpsenophetStationspleinte Koog-Zaandijk.

. Vertl'ek om ] 11/2 in optocht met banieren naar het
lokaal "cl e Zw a a n"" alwaar de eerewijn zal worden
aangeboden en de volgorde bepaald der uit te voeren
muzieknummers. ..' .

,UITREIKINGDERFEESTMEDAILLES.
Na afloop hiervan

Optochtdoorde gemeente,
waarbij ieder corps opvolgend een marsch zal uitvoeren., ... ..

Bij aankomst om :!: 2 uur in den zomertuin ,,13ItF.-
DENHOF",

VOLKSLIEDEREN

cn.Fcc8tmar8ch"SOUVENIRDE ZAANDIJK",
gezamenlijk uit te voeren dool' A.LLE corpsen.
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De corpsen voeren daarna het volgend programma uit:

I. Harmoniegezelschap "EXCELSIOR" te Wormerveer.
Directeur: de heer M. LüRSEN.

President: de heer K. VELDKAMP.

38 werken.le leden.

a. Fantasie Originale W. VAN PERCK.
b. Cavalerie Légère, ouverturc SuPpÉ. .

2. Harmoniegezelschap"ZAANLANDSCHKAPEL", te
Koogaan de Zaan.

Directeur: de heer H. W. FLEN'fROP.
President: de heer C. DE VRIES.

18 werkende lellen.

a. Mignonnctte J, BAUMANN.
h. Mos a i qu e (SUl'l'opera Stradellll).. . .. M. J. H. KESSELS.

3. Harmoniegezelschap "HARMONIE" te Zaandam.
Directeur en President: de heer J. HOOFT.

26 werkende leden.

a. Lil 00 nco l' de (Fantasie de Concours).. . ... J. MARTIK.
b. My 0s 0 ti s (Wllizervan C. LOYNTIAN)..arr. .1. HOOFT.

4. Fanfaregezelschap ;,OOST-KNOLLENDAMMER
KAPEL" te Oost-Knollendam.

Directeur: de heer D. LOUW.
President: de heer JN. MAX.

27 werkende leden.

a. La dame de emur (Ouvcrturc) GERH. 'DuVAL.
b. Lil Sp e l' a n z a (Fantasie) A. BoseOLLI.

5. "WATERlANDSFANFARECORPS",te Buiksloot
en Nieuwe~dam.

Directeur: de heer K. VISSER.
President: de heer J. VEENSTRA.

17 werkende leden.
a. L'Elisil'e d'Amore M.J.H.KESSELs.
h. La Délurée J. MARTIN.

[-

~
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IU.ike kell~l' BOUTENPENIIULESVOOI' EI~TKAnlEI\, Illet '/. gangslag.

6. "HARMONIEKAPEL"te Beverwijk.
Directeur: de heer H. W. HOFMEESTER Rz.

President: Ile heer J. J. VENLET.
211werkende le.len.

a. Mignonnette lOllvel'ture) J. BAUMANN.
b. Fl 0 tB (l e D ttn Ub ti (Donau-Wellen) Con-

eert-Wals . J. lVA~OvIeI.

7. "FANFAREGEZELSCHAP"te Broek in Waterland.
Direct2ur: de heer H. STAPEL.

President: c. HELUNGS. .
21 werken.le le.len.

Il. AnC r é p n s c u 1e (In 't A.vondlicht)Fan-
tasie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., J. 13. MINNE.

h. 1"a 1teine Al1rore (Fantasie) GVE. 'fAell.

8. Harmoniegezelschap "TROUMOETBLVCKEN" te
An:Isterdam.

Directeur: do heer A. UA.UN.

President: de heer W. SCHULZE.
21 werkentle letlen.

a. 0 11vel' tUl' e les U i a man t s del a C 0 u-
ron nc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' AUIlElt.

b. r ct i t Fan tILi sic de 1'0 p e }'a F a us t . . . ., GOUNOD.

9. Fanfaregezelschap "EDAMSFANFARECORPS"teEdam.
Directeur: de heer K. VISSER.

p~l3~idcnt: do ,~er ..1. WQr.FF.
23 werkp.Jule leden.

a. I" a H I'UYè I'e (ouvcrturc) M. J. H. KESSELS.
b. 1"a T.ête Triomphalc (Fantasie)... G.JoIl.VANDAM.2



18 19

J.P.KLUYSK.:NS,Nlenll'l'ndljk 110-118,Holleverancler "au H.~l. de liuli.-Reg.
Steeds de XIEUWSTE MODELLEN in PENDULES en HORLOGES:

10. Fanfaregezelschap ,,~MICITIA"te Landsmeer.
Directeur: de hcer A. O. PROVILT.

President: de heer JB. ROELE.

a. IJ a Dam e cl IJ Cm u I' (ouverture) (:;EItJI. DUVAL.

b. 1"0. Spcl'anza (Fantasie) A. HOSCOLI.

Na n1l00p verloting, aan welke Yercenigillg de IH'ijs vnn

vijftig gulden zal worden toegekend.

's Avonds7J uur:

Daarna: 0 PT 0 OHT
langs de gemeente nMr den Watermolen en van daar terug langs den
Weg en hot Guispad naar het

KERM I STERREIN,
alwaar de kinderen poffertjes en andcre ververschingen zullen worden
aangeboden.

VERllAKELIJKH~DE1i: DRU.IMOLEN enz.

VOLK80P'IOERING

's Avonds7} uur:

DE,BIrOEM VAN ZAANDIJI{,
Dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794,

in D,'ie Bed,'ijven met eelt Na-spel,

door G. J. HONIG en C.. v. d. ZEYDE.

TWEEDE OPVOERING,
door de Yoreeuigiog tot bevordering van Uitel'lijke Welsprekendheid:

..B 0 G A E RB." ,

negeleld eu 0pltelulsterd' door de Mllzlekvereeulglng "CRESCENIIO".
PERSONEN.

Trijntje Jacobs Graftdijk, weduwevun
Jan Dirksz. Yis, burgemeester van Zaan-
dijk, schepen en vroedschap der banne van
Westzaanen, gecommitteerde van het olie-
slagers-oontract, 48 jaar. . . . .. .. . . . . .. . . .. Mej. N. DE JAGER.

D i I' k Jan s z. Y i s, haar zoon, 23 jaar .de Hr. R. HOXIG.
P iet erG e I'I' i t s z. Y is, koopman en olie-

fabrikant, burgemeester van Zaandjjk, sche-
pen en vroedschap der banne van West-
zaanen, 69 jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft D. DONKER.

A ris Jan s z. van der. L e y, papierfabri-
keur onder de firma Jan, Claes & Aris' van
der Ley, met den molen 't Fortuyn en pel-
der met 't Guytswijf, 85 jaar n M. J. YIS.

Jan H u i bel' t s z. N a n, koopman en olie-
fabrikant, :!: 50 jaar. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ft J. YIS Hz.

dool' de Yereeniging .BOGU:RS,"

In het lokaal "D E Z W A A N",

van het Tooncelstuk "DE BLOEM: YAN Z'AANDIJK",
Dramatische schets in a Bedl'ijvell èll Na-spel,

iu 1794 handelende onder Oud-Zaanc\ijk~chefl,miliën, VOOI'dez0 gelogen-
heid ,vervaarc\Igd,door de heeren G. J lloNlG en C. V. ~. Z.;YDE.

(Zie programma van Maandagavond.)

:8n9dnih nu 0P9n1ui~'n\1bbOO\1bc 0211!inllbn\1Cnui9iu9"O\1C~(CUbo".
(Zie Liederen N° 4 en 5.)

Maandag 1~ September.

KINDERFE'EST
van 1!--5 uur,

aangeboden aan alle schoolkinderen.
1\Iuziek VUil het "Z.",..\~DIJI{SCIIE t"A.Nt"ARECORPS".

Des namiddags It uur:

aantredenvan alle kinderen op de Kerkstraat.
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Maart je Claas van der Loy, zijnenouw,
. nioht van Aris van der Ley, 46 jaar Mej. L. C. M.ALBlmTI.

Maart je Jans Nan, hunnedoohter,20jaar. . A. DE BOER.
K I a a s de Ja gor, 21 jaar. . . . . . . . . . . . . . . . de Hr. P. C. KLUYVER.
Jan van V I e u ten, neef Tan Aris van der

Loy en geïnteresseerde in diens zaken,
al jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja 0 0 b H 0 ni g Jan s z., papierfabrikeur in
de firma Jaeob Honig & Zonen, met do mo-
lens de Vergulde Bijkorf en de Wever, 28
jaar ........

Hugo Alexander Zwaanshals, seore.-
tal'Îs der banne van Westzaanen, wonende
te Westzaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mee s ter Hen d l' i k Tob b e, ohirurgijn en
apotheoar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . .

L 0 Ul'O n s Oom h e y n, mr. verwel' en glazen-
maker, benevens sohilder met het Ilenseel...

G l' iet je, dienstbode bij de weduwe Jan Vis. Mej.
G u u l' t je, dienstbode bij Aris van der Ley.
A n tj e, dienstbode bij de familie Nan .........
COl' nel i s S mak, boeierkneoht bjj Aris van

der Ley deHr. A. J. VIS Mz.

Het eerste hedrijf speelt teil, lmize f)at~ de wed. Jan TTisin 1793; liet tweede ten Imi::e
"alt .At'is 'Dander Le!/ bI. 1794 en ltet derde ten lmize van Jan Na". Ïtl 1794.

PERSONEN in bet NA-SPEL.

Klaas de Jager, bruidegom de Hr.
Maart je Jans Nan, bruid Mej.
Jan H u i bel' t s z N a n, . . . I ouders de Hr.
Maart je van der Ley,. (der bruid, Mej.

Jan de Jager Evertsz.,. }oudersv. d. de Hr.A a g j e W i ll ems A ij er, bruidegom, Mej.
A l' i s van der L e y, oud-oom van de

bruid de Hr.
M a.a l' ten K e e,.. . ..

(
oóm en tante, . . .

A a I tj e v. d. L e y,. v. d. bruid, I...
Jan. v a Ii V I e ut e n .........
À.a g j e J a u s H 0 n i g, zijue vrouw . .. .
Ja 00 b Ho ni g J a us z. .. .. .

Mej.
de 'Hr.
Mej.

de Hr.

R. HONIG.

G. J. HONIG.

A. A. DONKER.

M. P. DONKER.

J. C. VIS.
J. M. ALLAN.

C. A. M. HONIG.

T. .A. HONIG.

P. C. KLUYVER.

A. DE BO.:R.

J. VIS Hz.
L. C. M. ALBERTl.
H. J. VAN DAAL.
N. DE JAGER.

M. J. VIS.
W. LEISHMAN.

A. WELLE.

R. HONIG.
J. M. ALLAN.
G. J. HONIG.

.~

21

Gund(~" ZIlveren eli NIkkeielI OORLOGlIS, tut CUllClirreerellde Ilrljzell.

G u u l' t j e J a u s Har e mak er, zijne
vrouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mej.

E ver t d e J ag er,. broeder vau den brui-
. degom do Hr. JOH. DEJAGER.

L ij sj 0 de J 0 n g, zijne vrijster Mej. C. DEJAGER.
N e 0 I t j e d 0 J ag er, zustel' van den brui-

degom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . NELLY WELLE.

Jan J a 0 0 b s z. K 0 0 I, haal' vrijer de Hr. A. A. DONKER.
G l' iet j ede J a gel', zuster van den brui-

degom . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mej. F. W. WEI,LE.
Jaoob Cornelisz. Breet, haar vrijer. de Hr. P. J. J. HONIG.
Cl aa sj e Na n, zuster van de bruid Mej. A. M. HOSIG.
H aj 0 Hou t t u y n de Hr. N.v. WIJNGAAltDEN.

.Burgemee~erP iet 0l' Vis. . . . . . . . . . . ~. . D. DONKUR.
.Taoob Vis deJongeh. W. DE JAGER.
A dam A dam i e, . broodbakker in .de

Oliphant" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A n tj e, dienstbode bjj de familie Nan ....
G u u l' tj e, dieostbode I bij I
C 0 r nol i s S mak, boeier- Aris'

kneeht Iv. d. Ley I. de Hr. á.. J. VIS Mz.
lIet Na-spel iJ eelt tafereel uit llet lmU'clijksj"ee.st VUlt Klaas de Jager ell Maart je Nun

til speelt telt huize ran Jan. Nim.

(Zie Vedel'en N° 6-10.)

C. A. HONIG.

de Hr. H. J. DEBOER.

Mej. T. A. HONIG.
C. A. M. HONIG.

I'insdag 18 SepteDlb~r.--

Des namiddags 11/2.uur:

VOLKSSPELEN
op het land van de heeren GEBlts. DE JONG, tegenover

het Guispad..
-tOEGANG tot het terrein over de brug van den heer JE. LATE!\'STEIN,

l'ITGANG oostwaarts over de hulpbrug.

(Toe.r;allg /Jan kinderen verboden, mits ollder geleide.)
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De spelen zullen worden opgeluistel'd door MUZIEK vlln
het "ZA.ANDIJKSCHE FANFARECORPS".

PROGRAMMA.

EER S T E A F D E ELI N G.

1. S 11Uven i l' de Z 1\a n dijk (Pas-redonblé) par A. TOI'elU.
2. LaF i II e duR é gim ent (Fantaisie) Jos. KessÜs.
3. Hom ag e à St. C é e.iJ e (Andante) F. Schubert.
4. L'É I i s i l' e d'A mor ë (l<'antaisie) M. J. H. Kesspls.
5. Sou ven i l' de 11[a a ss I u i s (Pas-redou-

b I é). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Torelli.

TWEEDE AFDEELING.

6. L e 0 pol d II (Pas-redoublé) par J. CJwistophe.
7. M a l' i t a n a ~Fantaisie) " Jos. Kea«el.ç.
8. Ruïnes d'Affliehem (Valse) " -F.vau de,' Bossche.
9. Be II a Ros a (Ou\'erture-faeile) " Jos. Kessels

10. Pot P 0 u l' l' i-P 0 P u I a i l' e . . . . . . . . . . . . .. ft E. Renaud.

b. Jongens van 14-17jaar.

,5. RTNGSTEKEN.
Door loting wordt de volgorde bepaald. Ieder deelnemer, ill

een karretje gezeten, wordt door 2 der Commissieleden van een
hellend vlak afgelaten en moet met een speer een ring treffen;
zij, die het langst aanblijven. zijn, winners; dunrt de strijd te
lang, dan heeft het bestuur het reebt door het lot te beslissen.

6. KAMPEN OP DE BOEGSPRIET,

Indeeling \1001' loting tot paren. T",ee kampioenen begeven
zich met een bezem gewapend op een gegeven oogenblik ieder
op een der' uiteinden van den boegspriet: Zij moeten elkaar te
gemoet loopen en met den bezem van den boegspriet trachten af
te duwen. Hij, die h(.t eerst van den boegspriet afraakt, verliest.
De winners worden weer tot paren ingedeeld. Slaan, enz. is
op straffe van verlies verboden.

S'PELEN:

a. Mannen boven 17 jaar.
1. 'rOBBESPEL.

7. BEUN- OF BRUGLOOPEN.

Door loting ',-:orden de deelnemers tot paren ingedeeld; zij
moeten met pén speer een sehnifje onder in een tobbe trttffen : de
winners kampen opnieuw, tot 2 winners overblijven,

Indeeling door loting tot paren. Die het eerst het toppnnt,
waaraan een stok is bevestigd, aanraakt, is winner; de winners
kampen opnieuw, tot er 4 overblijven. Aanraken van de leuning
is op strafi'c van verlies verboden.

De hindernissen bestaan, in: door een ton kruipen, onder een
kleed door en over een gespannen touw heen. Indeeling tot
paren; de winners kampen opnieuw, tot er 2 overblijven.

c. Jongens van 12-13jaar.

t). R01LENHAPPEN.
2. WEDLOOP ME'!' HINDERNISSEN.

Indeeling door loting tot paren; den winners worden opnieuw
hun volgnummer toegewezen, tot er 3 overblijven.

noor loting worden de groepen door de Commi~sie aangewezen
hunnen kamp aan te vangen; zij zullen, staande op hunne aange-
wezen plaats, het aan een touw bevestigd brood moeten ophap-
pen. Die het eerst hieraan heeft voldaan is winner; de winners
kampen opnieuw. De Commissie regelt verder.

3. WA'rERKUIPJES OP HE'!' HOOFD DRAGEN.

Door loting wordIm de deelnemers tot paren ingedeeld. Zij
znllen uit een kuip, gevuld met water, een drijvende kaars moe-
ten happen, zonder met hunne handen daaraan te raken. Die
het errst daarmede op de aangewezen plaats is, is winner; de
winners kampen opnieuw, tot er 2 overblijven.

De l)rijzen bestaan in llllishoudelijke en praetisehe
voorwerpen.

4. KAARSEN HAPPEN.

].OTING, AANGIFTE en UITREIKING DER PRIJZEN, door
de Commissienader té publiceeren.
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's Avonds7+ uur:

VO'LKSOPVO'ERING,
in tet ~o,fi,a.a.~,,~'" %wa-a-u",

van het Oratol'ium"DIE SCHÖPFUNG"(De Schel'l,illg).
.DIRECTEUR DE HEER ,. ,. lvi.pICKING.

Met medewerking van de Solisten Mevr. HAVERMA~-Pos'r, de
. hem'en J. J. ROGMANSen JOH. M. MESSCHAERT.

Begeleiding van Piano door 111el..'. VRENIIENBERG-LYliLES.

(Dubbel stt'ijkkl~artet' van Amstet'dom.)

Tjjdena de UITVOERING, alsmede in de PAUZE. ia het
ROOl{EN IN DE ZAAI. \'ERBODEN.

(Zie Liederen N° 11 en 12.)

'VV oel~sdag 19 September.

Des namiddags van 2t-4+ uur:

Matinée
in den Zomertuin "BREDENHOF",

doorhet STEDELIJKMUZIEKCORPSvanPurmerend,
DirectelU":J. P. GROOT.(30 personen.)

PROGR~MMA.
N° 1. S a I u t à Z a a n dijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *

2. .L aRe in e d'É t é", Ouverture Oh. Panne.

la. DeL ent e,.. i
3. i'

,
2 Salonstukken J. P. Gt'oot.

,b. De Zomer,.

4. Fan t a i si e Sti I' 1'0 per a .M a I' i ta n a".. Jos Kessels.

25

Groote keuze HORLOG.ES en PENDUL.ES.

N° 5. F rat e I' n i t é, Marche Solennclle ........ .... J. Martin.
6. .F I e u r s des Cham ps", 2< Fantaisie W. van Pet'ck.

7. I I B a c i 0 , Valsede Concert-.... .. . .. .. .. . .., A. Arditti.
8. i.u s t spi e 1-0 u ver t u I' e. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kéler.Béla.

9. Wi Ihel mus, oudezetting.... .. . . .. . .. . .. . . * * *

's Av~nds7! uur:
TWEEDE UITVOERING

VAN HET ORATORIUM

,,:Oi~ ~dJiipfnng",
Muziek VUil J. IIAYDN,

in het lokaal ;,D E ZW A A N".
Directeur: de heer J. J. M. SICKING.

Solisten:
Mevr. B. HAVERMAN-POST, te Amsterdam.
De heer J. J. ROGMANS.

JOH. M. MESSCHAERT. ..

Sopraan.
Ten 0r.
Bas.

l ,

Begeleiding van Piano door Mevr. A. V I' end e n bel' g.-L y kie s te
Koog aan de Zaan en Dubbel Strijkkwartet van Amstet'dam.

Tijdens de 11i t v 0 e rin g, alsmede in de p a uz e, is het
ROOKEN IN DE ZAAL VERBODEN.

0~~sJ&n~~i~s liin h~s ttttonhs in h~ lttaf tt~II~lIi!9&ttttll,It 25 t~n'.

(Zie Liedet'en N° 13 en 14.)

Donderdag 20 Sept.ember.

's Morgens van 7 - 71/2 uur,

5tLakLuide.n e.n 5tananade.s..
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GROOn HI~TORI~m~OPTO~HT,
voorstellende. D~} GESCHlEf)ENISDER GEME~}NTE.

opgeluisterddoor2 muziekeorpsen,zegewagens,enz.enz.

REGLEMENT VAN ORD~
1. Het opstellen geschiedt op een afgesloten terrein vóór het Station.

2. Ten 8~ ure worden, de deelnemers in .d e Zw a a n" verwacht, waar
zij groepsgewijze (te beginnen met groep I en zoo vervolgens) zullen
gegrimeerd en gekleed worden. . .

;{. Nadat allen gereed zijn, gaat men met elkaar naar het terrein, waar
de deelnemers worden verzoeht zich bij de' borden te scharen, waarop
het nummer val} hun groep is aangegeven.

4. Te 11 ure zal de optocht een aanvang nemen.

5. Ter handhaving van de g'oede orde' worden de deelnemers verzocht,
geen pnbliek in of tusschen de groepen ,toe te laten en de afstanden
onderling te' bewaren.

6. Het keerpunt zal zijn op het terrein ten noorden van de fabriek
.dc Eng el".

7. Op de h.eenreis zal voor het gemeentehuis een oogenblik halt worden
gehouden.

8. De terugtoeht zal in dezelfde volgorde geschieden en gaat over de
Kooger Spoorstraat naar het Station terug, alwaar ontbonden zal
worden.

A. EERSTEAFDEELING.

Het. CORPSMUZIEK der d.d. Schutterij van de stad Alkmam' ,
onder directie van den heer J. M. OTTO.

Drie LEDEN DER FEESTCOMMISSIE tot regeling van den
Optocht. G. STROO'rM.AS,M. J. VIS en JB. SCHIPPERJR.

27

SPECIALI'rErr in AMERIKAANSCHE W AT,TIIAM WA TS.

B. TWEEDEof GESCHIEDKUNDIGEAFDEELING.

.~

EERSTE GEDEEI,TE.

Bevattende de middeleeuwen.

1. Heel' JOIUUlPaypaert, wapenherant van het graafschap
"Holland", te lJam'd . . . . . . . . . . . , . . . . . . . M.P. DONKER.

Heel'lijkheid Zacnden. ::!: A.nno J.280.

Willem van Zaenden, Heel' dezer landen, 'Held met zijn
gewapende onderdanen ten 8trijde tegen de

/Jrec1tter-li'1'iezen.

2. SchilrJknecht, met het wapenschild van Zaenden, (een
l'ood /',rni8 0J! een ziloeren vel!!), hoofdman der krUgs-
knechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTETER Muscll.

3. Simou van Haerlem, lijfknanp, met den krijgshelm
van Heer W. van Znenden (iIel,ntee/cen: 2 gouden (mtfel-
no/'t'11.v,. del.:/"leetlen: rood en wit) AUGUST ADRIAAN DUNKE&.

4. Heer .Willem van 'Zaenden, Ridder. in volle wapen-
rusting te paard, met zijn banderol (wit met een rood

/cr71i~) .. ... .GERRITJAN HONIG.

5-8. Boogschutters: COI.t:\'s. MUSCH, KLAAS LA~DSlI1ANJR.,
KLAAS KWADIJK en JA~ VAN E~.iKHUYZEN;

9-13. Speel'kneehtm:i: hcon GltOOT, hCOB KLAPMUTS,PAU.
I,US HENSEN, ARTS STAD en FItEDERIK WOERDElI1AN. .

,

A.mbachtslleerlijldleid Westzaanden en
()l'onlmenie. A.nno 130{(-139~.

De Heer/!1tverleenen handVf18tenen p1"icilegiè11aan de
ingezetenen.

14. Wapendrager met bet wapen van de banne West-
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zaanden , zooals dit geschonken is door H~er Jan van

Ben umont (Get'ierendeeld: 1 en 4 in I'ood een zilvel'e'H
lee1llc; 2 en 3 in zilver eert l'oode leeuw; de leeuwen

gekeerd naaI' de verticale deeltngslijn) . . . . . . . . . . . . . .
PrE'rEK COUWENHOVENJANSZ. .JR.

15. Robert ~e Gluves, lijf knaap, met den kr~jgshelm van
Beaumont. (Helmteeken : een ZllJal"te leeuw met I'ooden

tOllg en !dauwen; de!c1cleeden: Zlcart en !Jf!el . . . . . . . . .
COENR,~ADHONIG. .

16. Heel' Joban van Henegouwen, Heel'e mn DeauUlont,
graaf van Soissons, Heel'e van Chimay, tel' Goude,
Schoonhoven, tel' Tholen, Beverwijk, West7.uancIenen
Crommehie, enz. Riddel', studboudel' vltn Holland, Zee-
land en Friesland, in volle wapenrusting te paal'd,' met
zijn krijgsI,J,nnier.(lil een goud veld 4 leemoen, twee aan
twee geplaatst, waan:an de eerste en vierdf! zwal't en
de troeede en derde I'ood, met een blawoen hare/latel Îtt
!tet sckildhoofd) .. .'. . . . . . . . . , , , .AI,BER'rJAcon VIS Mz.

17. Albert van Egmondt van Meeresteyn, knupe, clrngende
den stundanrd-bnnier vnn Chfitillon, (Gevierendeeld:
1 en 4, Chiîtillon: in I'ood 3 palen t'an vair, met
een schilt/hoofd van goud,. 2 Uil 3 lJel1ego1t1oen:. in
goud 4 leew/Jen,de eer.lieen vierde zwal't. de hoeede
elI. derde 1'~0d). . . . , . . . . . , , . , . , . . . . . . . MART[NUS Fus'l'.

18. HeeL'Guy van Chätillon, gl'aat' van Bloys, heel' van
Avennes, van Beaumont, van Schoonhoven en tel' Goude,
:Beverwijk, VI'estzaanden en Crommel1ie, Ridder, in hof-
kleedij te paal'd, met privilegie in de hand. . .RENS'HONIG.

TWEEDE GEDEELTE,
8ticlltlng van liet ~el1ncl1t de .VUf

BI'oe)'s', of ZaandUk.
lIJ. HeYlll'ic Pietersz. Oudt.HeYIl, de stichter, met den

giftbl'ief in de hand. . . . . . . . . . , , . .CoRNELISBÖRNEMANN.

29

IIORLOGES van VOCIIERON en CON8TANTIN.

.,:-.

20. Arcut He)'nl'icsz., voorsleIlende de landbouw KLAAS1\UYPER.

21. Dirc), Heynl'icsz., voorstellende cIc veeteelt ,. .
. ANDRIES ZON DERLAI\D.

22. Willem HeYlll'icsz" voorstnllende de visseher~i' , . . . .
HENDRIK ENGEL.

23. Pietel' HeYllricsz., voorstellende de scheepvaart, doops-

gezil1(L , :. .JAK BÖRNEMANN,

24. Aryaen Heinricsz., voorstellende cIe seheepvonrt,

doopsgezind. : . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . JAN JO::-lKER.

DERDE GEDEELTE.

. De Ile)'vorming. :!: Anno 1.:i~O.\

25. 1\lartinus Duncaneus, IJosloOl'te 'Wormer, rector dm'
Latijnsehe school aldaar, rijden,ue op een muilezel ..'.

SIMON BOEKE.

,, 1

Jlervormden worden gevangen genomen en na.aI' Am-
stn'dam gevoel'd.

26 en 27. Twee hervormde buislieden, geboeid: S. ERO en G.
KRIJT.

28- 30. Drie hellebarcIiers: KLAAS RET.K, CORNELJSBROUWER

en IJsBRANo Wrfn.URD.

VIERDE GEDEELTE.

Dc 8paanscl1e trocbelen. :!: A.nno 1:i~3.

Het Staatacke kl'(igsvol1c komt in Noord-Holland en
bezet ook de dorpen eIt de schansen in de

Zaan landen.

31 Jonker Diedl'Yc van 80noy, Goeverneur van het Noor-
derkwartier, vertegenwoordiger van den Prins van Oranje,
in wapenrusting tc pnarcl . . .. . . .. . CORNELIS EVER'r SMlIl'.
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32. Nicolaes Ruychaver, hopman van een vcndel voetvolk
in st.aatsehendienst L. J. A. VAX EKEREX.

33. Tambour CORNS.13RAXDPz.

34. Vendrig met den Princenvlag (OI'(J1lgf'-IlO1i.1e-llr-u)
CORNS.DE lAGER Jz.

35 en 36. Twee Musketiers: P. DE BOER Hz. en D.LANDSMA~.

37 en 38. Twee Piekeniers: ,. JOH.TIMMER en 1) GORTERPz.

De ZarI111allde,'.y 10(lpme1l zich, 1cordenFr~ili1litel'8en
ûerolckelle1l 'Ceel J'chade arm de Sp(J1(jafJ.1'dell.

Een VLIEBOOT (roeijacht met ~eilverrnogen, gi11eis-
gewijze gemaakt., mei. e.en verschansing vooraan tot ue-
schutting voor musket.kogels) bemand mct vrijbuiters.
Aan den acbtersteve~ waait. ecn oranjevlag mct dc in-
script.ie: Fi'Ce le Ge1l8,

39. Joachim KIeynsorg, Vrijbuiter-Capitein. JOSEPHGOBIELJE.

40-44. Zaanschc Vr(jbuitèrs: J. ABERCROMBIt:.A. GOEDHAR1',
B. NI EltIAJ\N,.T.ROOSJEen P. RENSEN.

lIet gehucht "de Fïjf BroeN" na de innemillg t.an
Ire.stzaan dool' de Spnll,jaa1'den 'Cf'1'1IJOe8t.

45-'~8. Vluchtende bewoners naar W(lrmer: MAARTEN BRAND,
SUIO~ DOVES, CORNET.IS KnuYT' en DIRK SEEB.WH.

49-50. Lambert Meliszoon vlucht' met zijn oude moel1er
van \lrestzaan naar Hoorn,

IJe Span,jnal'de1lworden uit de Zaanlat/den 'Cerdreven.

51 cn 52. Twee Sp~ans.chekrijgslieden, geboeid:. A. ROOSEJ\I>AAL
en F. 'l'EN VELDE,

53 en 54. Twee Vrijbuitel's~; ; ; ; ; . . . G. IJF}' en H. DE LANGE.

..b
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HORLOGES VAN ANTOINE FRËRE3.

,Jt

VIJFDI~ G1!:DEELTE.

Opkonlst van Zaandijk, - Bonw der
Hel'V01"l1lde kel'k, A.nno 1642,

55. Banierdrager met standaardI'Ja~, waarin het Zaandijk-

sehe ,,'apen (zijnde nog [Jelijlc aan dat de,. ûallllC van
W'e.stzaa.lIden) .KLAAS L.\.KlJSMAN.

56. Ds. Jacobus Borstius, eerste predikant van Zaand~jk

(bcr. A.ij 1638 en vertl'. Aij 16.j,t naar Dordreèht\ en
eerste geschiedschrijver \'an het dorp. MAAR1'ENBREEUWEltCz.

Model \'an de HERVORMDE KERK, gebouwd in
1642, vergroot in 1707 en \'crbrand in 1878. (Ge-
maaH daal' K. LAKDSMAN, met medewerkil1.1 van P.
HAAN en .T. SPREEUW.)Dit wordt gedragen door:

57 en 58. Twee werklieden: W. V. KEULEN en J. REM.

59. Gel'l'it Pietersz" schepen en noec1selwp iIJ d(' hanne
van \Vestzaanrlcn en regent van Zaandijk . .ABRAHAM KUYPElt.

60. Piet er Gel'ritsz, Buerlllan, eerst ouderling te West-
za;1I1,later te Zaandijk, .schepen' en vroedschap dcr
banne en van Zaandijk, lid der bouw{'ommissievoor de
nieuwe steenen kerk " " .PIETER KWIST.

61. Dh'ck Willemsz, Prins, ouderling te Zaandijk, lid d~r
bonweomllli~~ievoor de nieuwe steenen ~el'k, schepep
en vroedschap cIer banne cn van het dorp. PIETEltPRINSPz.

62. Hendrik Jansz. Egges, eerst ouderling te West7.aan,
in 1638 diaken te Zaandijk, lid del'kerkbuuw-commissie,
schepen en vroedschap del' hai1l1c en van Zaandijk

. GERRI1' SCHOONE.

63, Jan Jansz. Hoyhuys, lid van de bouwcommissie voor
de nieuwe steenen ker,k, kcrkmeest.er, later schepen en

vroedschap der banpe en van het dorp, CORNELIS STAltRE'VELD.
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ZESDE GEDEELTE.

Bloei van Koophandel en Zee,'aal.t.

KooJll-iedm m falJ1'i/cnl1tmeuz. ldt dat l(jdJlel'k.
.An1lo 166~-1750.

6'~. SYlUonGerritsz. Visser, koo}nnan en reeder, schepen
en vroedschap del' banne van Westzaanden, IHugemees-
tel' van Zanndijk, gecommitteerde van de Groenlandsehe
visschel'ij. . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . JAN hOOB DEKKER.

65. Floris CornoJtsz. do Lango, koopman en reedel' ,
schepen en vroedschap del' banne, bur~emeester van
Znandijk (1ERBRANDVIS Hz.

66. Pieter Gerrltsz. ,'an dor Loy, papierfabrikant. Hij
begon A" 1674' met Jacob en Adriaan Honigh aan de
Zaan voor het eerst de witte papiersoort te fabrieeeren,

JAN SCHEEPBOUWER.

67. Jacob Cornolisz. Honigh, pnpim'fabrikant(sedert AIJ

1674 van de witte soortcn) en reedel', diaken bij de
Doop'sgcz. gemeen~e en schepen vnn de Enge-Wormer .

ABRAHAM HONIG Cz.

68. Dirck Symonsz. Mooriaen, oliefabrikant en reeder,
bekend }ccrl\llr der Doopsgezinden in de I!;cmeentete
Koog en Zanndijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HAJO VIS JUNIOR,

69. Äront CornoIisz. Broot, oliefaLriknnt, gecommitteerde
van het olieslager8-contract . . . . . . . . . . . . WILLEMAHLING.

70. Dirk Jansz. Vis, olicfabriknnt,vroedschapen schepen
der banne, bnr~emeeslervan Znandijk. . .. JACOB JAN VIS.

71 en 72. Twee Ambachtslieden: .G. MAY en M. BONT.

Een ZEGEWAGEN, voorstellende KÓOPH.A.NDELen
ZEEVAART, met ,molen, scheepje en verdere attributen
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PENDULES ;'1 MARMER en ECHT BRONS.

~

van handel, nijverheid en scheepvaart, waarbij zich 'be-
vimlcil :

73. Mercurius, de god van den koophrmdel, met den slan-
genstaf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JAcoB VERDONK.

H. NOlltunus, (Ic zee-~od, met de drietand .JA.NVANRossmt.

75 en 76. Twee Varensg'ezeJlen: JAN DE JÀGElt en PIE'l'ERCOl'-
WENllOVEN.

77. Adriaan Pel, koopman en pelde1',g'ecommilteerde van
het Pelderscontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIMON TEELIKG.

7S. Jan Pietersz. Stokvis,oliefabrikunt, schepen en vroed-
schap del' bunne, hlll'grmeester van Zaamlijk, gecommit-
teerde van het olieslagerscontract . . . . ., DmK VISSER.

7!J. Wi11elll.Ä.llriaansz.Couwenlloven, verfmaaltlcl', regent
ynn het dorpsweeshuis on nrmcnvoogd . . ADRIU.N KUIKEN.

SO. Jan Lourensz. Hogendorp, oliefabrikaut, regent van
het dorpsweeshuis en armenvoogd .JACOBVROLIJK.

SI. Állriann I.Jsbralldsz. Brand, houtzagei., rrgent van lIet
dorps-weeshnis en armenvoogd . . . . . . . . . . . . CORXELIS VIS.

82. Gerrit Jallsz. Vis, oliefnbriknnt en reeder, sehcp'm
en vroedschap cler lJRnne, burgemeester van Zaandijk,
gccommitteerde vlln de Groeulnndsehe walviseh-vissclierij.GERRIT rn! h~sz.

Z]i;VEXDE GEDEELTE.

Zeden, gewoonten en kleetlerdrach1.

Eon model ZAANSCHE PLEIZIEREOEIEB, gelrok-
ken d9Qr:

83-85. \\'ILLEM S'l'AD Az., JAN L:>ONen HE:\DR1KKOE:\E.

,Een ori~ineol GL.A.ZEYTENTJACHTJE, welk vaar-
tuig vroeger gebruikt werd in hoofdzallk do:>r de Zaan-:!
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sche vrouwen en meisjes, om ter kerk, op bezoeken en

naar de kermis te gaan. In dit jacht je bevinden zich:

86. Een stuurman .JAN H. Fus'I'.

87 en 88. Twee boeierknechts : JAN GOR'fER en CORNELTSBMND.

89-92. Yicr meisjes: ANN.\. LoUIs.\. SCHOORT.,FREDEltIKA
WILHELllINA WELLE, JACOB.-\.SCHIPPER en JOHANNA ~hn-

. GARETH.\.FREDERIKA WELLE.

Het tentjachtje wordt gevol~d door:

93-94. Twee kerk~angsters: G. NIEUWKAMP-BAKKER
en P. KEIJZEn-KoK.

Eene bruid stoet, enz.

95-97. Een strooijonker en twee voor-strooistcrljes: JAN
LA'fENs'rEIN, ANTONIA.ZE'fHOV~N en CA'I'H.\Rl~H HONIG.

98. Een bruidegom HENDRIK JAN VAN DAAL.

!J9. Een brui,1 .ConNELu A. M. HONrG.

100-103. Viel' a,chter~sLr<>()istertjes: WILHELmN.-\. DE JAGElt,
JACOBA MENARDA WELLE, CORNELU MARIA KUIJ'r en
ANNA MARIA HONIG.

104en105. Tantes van de bmid: . . . . .A. VANDAAL-VISen
CA'l'HARJNA MARtA HAAS.

106-121. Heeren, vrollwen en meisjes: CoRNEUS SNUU' en

CORNEJ.JA MARIA SNUIF, lhNA JOHANNA MENZEL en COR-

NELIA. J. HONIG, TITIA' AGATHA HONIG en TITJA LATEN-

STElN, MARIA SNUIF en JACOB GERHARD KUlJT, NEEL'l'JE

VREDENDUIJN en SalON DE JAGER, GEERTRUIDA ZE'fHOVEN

cn Tl'ru. COUWENHOVEN, DIEUWERTJE GOEDHART en COR-

NELIS 80HOORL, ELIZABE'fH LATENS'fEIN elI- JOHAN JAKOB
KUIJ'r.
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BRONS-VERGULDEN PENDULES VOOR SALON.

ACHTSTE GEDEELTE;

Patriottentijd en Fransche overheersching.

Een detacnement van het fJewapend BII1'gel'fJenootschap
trekt te velde naar Utrecnt. - .10 1787.

122. Dirk IJjf Cornelisz., Capitein-Commandant van het
genootschap, later No'taris en Secretaris van Zaandijk,

ADRIAAN MAY.

11'

123.

124.

125.

126.

127.
128.

Jan Kop, Luitenant,. . . . .', . . . , . . . . . .

Louris Ruys, Tamboer .G. BONGAARD'f.

Cornelis Schood, Sergeant , C. SOHOORL.

Hendrik Bos,..:... I . . . . . . . . . . . . . . . P. BOEKE.
Cornelis Goezinne,. i Schutters.., C. v. D. STAl>T.
Pieter Nieuwstad,. .. . . . . . . . , . . . . . . C, VREDENDUIN.

De Vrijheidsboom geplant op de Kel'kstl'aat en plech-
tifJ ingewijd 14 Juli 1795.

129. Jacobus Alberti, Capiteyn del' Schutterij..,... . . .
CORNEI.IS KUlJKEN.

130. Hendrik Tobbe, ChirUl'gijn, Kapiteyn-Luytenant der
Schutterij.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVERT VISSER.

131. Klaas de Vries, Mr. Timmerman, bouwmeester van
den Vrijheidsboom.. . .. . . . . . . .. . . . . .. . .BA.ARTO'ITER.

132 en 133. Twee werklieden hOOB HEIN en PEETOOM,

DE VRIJHEIDSBOOM, vervaardigd volgens de daar-
van bestaande plaat. Aan de zuil, die den boom omsluit,
hangen drie schilden: "Vrijheid en Gelijkheid",
"Broederschap" en "Hulp der Franschen".

134. Ds. Jan AnthoDie Hachenberg, Predikant bij de
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HorvormLllJGemeente (bel'. 1785 en vm'trokken naar
Amsterdam in 1796) COm<ELlSSTUH'ERS.

135. Cornelis Bralldenburg, Kantoorsehr\iver en Boek-
handelaar, Sergeant der Schutterij. . . . . . . . PlEUR KRAP.

136. Neeltje de Leeu1V, zijne vrOIlW,drngende op den
arm hun dochtertje Aagje Drandenburg. . . . . . . . . . .

'Mej. A. KRAP.

Kooplieden, Ma!listraatspel'sonen en Leden van
Gomité's, enz. uit dien tijd.

137. Pleter Gerritsz. Vis, Oliefabrikant en Koopmnn,
Vroedseh~p en Schepen del' banne van Westzaan ,
Burgemeester van Z!LI\ndijk.' , . . .. . . . . JOHANNES JAcons.

138. Gerdt COl'nelisz. Honigh Junior, Papierfabrikant,
Vroedschap en Schepen del' banne, Burgemeester van
Zaandijk, later President van de Municipaliteit. . . . . .

, CORNEUSHONIGDz.

139. Jan van Vleuten, Papierfabrikeur ter firma Jan,
Claes & Aris van ~er Ley, lid van het Comité van
Waakzaamheid, der Municipaliteit en van het Bans-
bcstnur, latei' Maire . .PIE'rER JACOBUSJOHANNESHONIG.

140. Jan Aggesz. Kool. 'Papiel'fllbrikeur, lid van het Co-
mité van Algemeen Welzijn, Directeur van de Afdee-
ling Zaandijk van de Oeconomisehe MaatsehapI>ij. . . .

GERARD ADR. DEKKER.

Hl. . Klaas Adriaansz. Honigl1, Oliefabrikant, Secretaris
,van do Commissie van Algemeen Welzijn .. . . . . . . . .

CORNELIS ZETHOVEN:

142. Jan van Bergen , Koopmantlll Peldel', Ha van het
Comité van Koophandelen Zeevaart .JAN S'rUURMAN.
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Rijke keuze ROUTENPENIIULES1"001'Et.:TKAlIIER,met '/. ganl:slag.

143. .Jacob Honig JllIlSZ., Papierfabrikeur, later Mlmici-
pale rand en Assessor , . . . . . .KLAASMAT.

144<. Arent Dreet, Papierfabrikenr, tel' firma C. & J.
Honig Brcct, President del' Commissie van Algcmeen
Welzijn. . . . . . . . . .. . ',' . . . . . . . . . . . . . . . .JAN M. STOLP.

145. Loul'ens Oowheyn, MI'. Schilder en GInzenmaker, en
Schilder van Landscha)lp~n, Zaangezichten, enz......

HENDRIK DE VRIES.

'"
18040. Juni. Generaal Mal'mont ka/nt met een !levolg
van 60 personen in 8 boeiers te Zaandijk. In 10
tentj:J.clttje8 uezocltten zij den papiel'molen "de
lleenboer" del' jirma O. 9-' J. Honi!l B7'eet tn !le-
bruikten daarna uij de ei!lenaal'8 eeuif}e và.

.;er8chin!len.

146. GellCrnallUlU'lIlont, bel'elhobber van het Fransche leger
in Holland , .J.\C01l l'IETEIt VONKElt.

147. Een Franseh Officier, zijn Adjudant.. .AJ.DER'l' SCHOORL.

18 t3. Jl'ran8cne overneer8chin!l. Omnje-oproel'
aan de Zaan.

148 cn BIJ. Twee :Fransche douanen: PIE'rER REJ,Ken PIE-

TER SCHAAP,

150, Meester Jaeob Cornelis Honig, Advocaut, Tooneel-
schrijver, als Maréc!lal de Logis I'an het 2e regimènt
Gardes d'!tonncUI', in garnizoen liggende te Metl., tc
puard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HENDRIK J. 'l'EN' ZELDAM.

151. Barend Slllit, gevangen genomen en tereoht gestaan
als een del' hoofden in het oproer tegen het ]'ransehe
juk, doch lUl verclediging dool'. MI'. Honig vrijge-
sproken.. G. v. AMEllSI'ooR'r.
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NEGENDE GEDEELTE.

Hel'Stel der OnaChankelUkheid.

Een bataillon van den Landstol'm, gewapend met pie-
ken en versierd met oranjecocQI'denen palmtak.

152. Hajo Honttnyn, Kapitein van de 6e Compagnie le
Batailjon van den Landstorm .JOHANDE JAGER.

153. Evert de Jager, Sergeant bij de 6e Comp. van
het 1e Bat., dmgende het Vaandel (OI'(wjevlag). . . . .

JAc OB KOE~E.

154-157. Manschappen van den Landstorm: G. HELLEMAN
H.Cz., SIMONKAPER,D. KUUT, M. KI.OKMAX.

158 en 159. Een rijtuig waarin twee Oud.strljders, ridders van
het Metalen Kruis, met banier: GERRITHUIJSMAN,wonende
te Zanndijk, en G. MEIJER, geboren te Zaandijk, wonende
te Zaandam, zijnde voorzitter van de Vereeniging "Het
Metalen Kruis, Zaanlandsehe Gemeenten", met de balliel'
dOl' Yereeniging.

H4.

16').

16f..

Algemeen", met de onderafdeelingen: "Spaarbank", "Volks-
Leesbibliotheek", "Bibliotheek -Voordl'nehten" en "Huis-
vlijt".
"Moederlijke Liefdadigheid".

"Vereenigillg tot Ondersteuning van Herstellende Kl'Rnken".

Muziek- en Zangvereeniging "Door Eendl'l\.ehtBloeiende".

167.

111.

Een ZEGE-WAGEN MEI' DE ZAANDIJKSCHEDORPS.
MAAGD, houdende in de eene hand een lauwerkrans en
in de andere het gemeentewapen. (Gevierendeeld: 1 en
t< i" &ilver een raode leeU/lJ;2 en ;) i'l I'ood een zilt'('ren

l~elu(}, de leemoell (Jekf!erd I"aa?' de vert'tcale deelin(Jsl(ïn.)

IJe dorps maagd wOI'dt voorgesteld dool' TRIJN'l'JE ROOS])ORP.

f:1 deze wagen bevinrlen zich nog eenige meisjes, voor-
steLende eenige der hier beoefende WETE~SCHAPPEN,
KUNSTEN, enz.:
HISTORIE,
ZA.'m I'JNMUZIEK,
TOO~EELSPRL-KUNST ,r .
SCHOONRIJDEN.I.

168.
169.
17U.
171.

C. DERDEAFDEELING. HET HEDEN.

11)0.

161..
162.

Heraut van de gemeente Zaandijk .. .. .. .. . .. . ..
JACOB CORNELIS YIS.

Baniel'dmger van het "Zaandijksch Fanfarecorps".
~,Zaandijkseh Fanfareeol'ps", dat zich nu en dan tijdens
den optocht laat hOOl'en.

IV.

11.

Vervolg Deputaties van Vereenigingen.

172. VerceCligin~ tot Bevordering van Uiterlijke Welsprekend-
heid "Bogaers".

173. Rederijkerskamer" Hierna Beter".

174. Tooneelvereeniging "Denken doet Spreken".

175. IJsclub "Thialf".

176. IJsvereeniging" Willem Barentsz".

Deputaties van Vereenigingen en COI'-
por n ti e s.

163. lIet Departement van de Maatschappij "tot Nut vlln 't
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177.

178.

179.

180.

181.

Gymnastiek.Vereeniging "Simson".

Vereeniging "Tot bevordering van Getrouw Schoolbezoek".

Timmerlieden-Vereeniging "Ons Nuttig Streven".

"Werkmans-Onderstenning" .

Afdeeling der Noordbollandsehe Vereeniging "Het. Wltt.O
Kruis".

Oudheidkundige Vereenig-ing "Jneob Honig Jsz. Jr.".

OUJ Jz., .TB.NAN1'<DlGen G. SCHIPPER,LEDEN DER
FEESTCOMMlSS[E tot regeling van den Optocht.

182.

D.

Des namiddags, na afloopvan den optocht,

~~)m~W~T
in het lokaal "DE ZWAAN",

aan~~u~u~n aan u~ ~ttl~tMfR~ van u~n ~PT~~~T,
en verder toegankelijk voor INTEEKENAREN,

HOUDERS VAN FEESTKAARTEN. en voor zooveel
de plaatsruimte het toelaat ENTRÉE\ \

MUZIEKCORPSvandeD.D.SCflUTTERIJte ALlmAAR.
DIRECTEUR: do hoor .J. 1\1. OTTO.

f'ROG~MMA :

N° 1. Die K a i s e r.P a rad e, militärisehes Ton-
bUdo. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. Eilenbel'U.,

2. 0 u ver t ure deC 0 nee r t .L e Con q J1é-
r a n A. Gova...t.

3. Chants d'Hyménée, suite de Valse Czibulka.
4. Fe u i Il e s d'AI b urn, Fant3isie originale.. '. N. A. BoulVwali.
5. Mus i kali s c heT a u s c hun gen, Pot-

pourri. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. ... Ad. Slweiuel'.
6. Thomson's Pudding, Marseh ParIlus.

.......

I 41

Guuden, Zilveren ell Nikkelen DORLOGES, tut cUllcurreerende priJzen.

's Avonds71(2 uur,

=tlV011 df.e,e,~t=

~

In bet loli.aal "d e Z wa a n",

aangeboden aan lU!erenen dames INTEEKENAREN en
HOUDERSvAN FEESTKAARTENen voor zooveel de
plaatsruimte het toelaed tegen entrée.

Met medewerkin[der Gymnastiekvereen."SIMSON".
PROGR.UHIA.

1. OFFICmEI,EOPENING.
2. TABLEAU.VIVANT .DE ZAANNIMF" MET VOORDRACHT,

zijnde eene allegorische voorstelling vnn de stichting lier
gemeente Zaandijk :

Zaannimf.
Zaandljkache Dorpsmaagd.
O\ldl;-Heyn en Zonen.

3. STAAFOEFENISGEN.
4. GROEPOEFENINGEN.

-«@ PAUZE. ~
5. OEFENINGEN AAN HET REIC
(j. TABLEAUX-vIVANTS MET VOORDRACHT,'voorstellende:

Á. De Oorlog.
B. De Vrede.

7. MARMERGROEPEN:
.It. Laokoon.
B. Borghesiache vechter.
C. ELeoklea en Polymkles.
]J. Sl;rljd om hel; lijk van Patrokloa.
B. Meneiaoa en Pal;roklos.
J.'. r. Griekache worstelaars.

Ir... ..
G. Strijd tegen de vrijers.
Il. Phanawa en Hypnoa.
I. De ze\/"en van Thebe.

De Tableau.x- Vivants worden beschenen 11001'kalklicht.

jtLLES AFGEWISSELD DOOR ,MUZIEK EN YOORDRACHTEN.
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TOELICHTING der MAR~(ERGROEPEN.

No 1. Luokooll. Laokoon, ecn offer aan dcn god Poseidon brengend, wordt met
zijn beide zonen door twee nit zee komende slangen verslonden.

Groep, gevonden in een wijnberg, in 1506, door een Romeinseh burger.
De oudste zoon schijnt no~ ongedeerd; de jongstc weert stervendc en
onbewust, evenals zijn. vaaer, de slangenkop af.

No 2. BOI'gltesisclte vecltter. Marmerbeeld, veorstellende een gladiator.

No 3. Eteokles en PolYlllkles. Twee zonen van Oedipus, uit het rampzalige
geslacht van Laïas, zouden volgens huns vaders wil na diens dood om
het jaar over Thebe heerseheu. Polynikles, de oudstc, voerde het eerst
de heerschappij, maar werd door zijn broeder verdreven en uit den staat
gebannen. Hij begaf zich naar Argos en trok met Argyaisehe vorsten
verbonden tegen Thebe 'op. In den nu volgenden strijd, dooden do
broeders elkander in een tweegevecht.

No 4. Stri.jd 011I Itet lijk VUil Putroklos. Op den voorgmnd Ajos, het lijk
van Patroklos verdedigend tegen Rector en Aeneas. Meriones zich
snel bukkend, beurt het lijk op zijn rug, terwijl Menelaos en Ajas
Oileuszoon" de kleine, het bij de voeten wegsleuren.

No 5. Meneluos ell Patroklos. Menciaos beproeft zijn gedooden makker uit
den strijd weg te slepen.

No 6 en 7. GI'ieksclte worstelaars (I en 11). Voorstellende worstelaars uit
de oudheid, in de dagen der Olympische spelen.

No 8. Strijll tegen de vr~iers. Odysseus als bedelaar vermomd! van zijn zwerf.
tochten op het eiland Ithaka tcrugkeerend, ontmoet 111zijn huis ver-
scheidene mannen} (Ue naar de hand zijner vrouw, Penelope, dingen.
Om haar keus te bepalen zou hij, die den boog van Odysseus kon span-
nen, haar man worden. Nicmand kan dit en tot niet geringe verwondering
spant de bedelaar dezen boog, werpt zijne vermomming af en doodt
alle vrijers.

No 9. PII/1I1atos en lIypnos. Twee Romeinsche goden, voorstollende de Dood
en de Slaap. ' ,

No 10. De zeven van TItelte. Polynikles met de Argyaisché vorsten den eed
voor de muren van Thebe zwerende.

:Xa afloop van dit pro!}ramma !}ele,genheid om den

inwendi,gen mensch te versterken.

1)aattna: 13!l Ir,
onder leiding van den heer M. CONTENT.

(Zie Liederen N° 15-19.)

.\ 4.~

REPETITIE Q,ITA NTIÈMNE-HORLOGE8 enz.

Vrijdag 21 September.

"S A V 0 N D S:

"
VERLICHTINGVAN DE GEMEENTEA LA GIORNO.

t ,

ifi$$O'Iuinlt ~fiênt$ t

ophet landvandeH.H.GEBRs.DEJONG,tegenoverhet Gnispad.

A~tmi$41j"U.~.
(Zie Liedere>lN° 20 en 21.)

Zaterdag 22 September.
l-.

Ring- eIl Admiraalzeilen
in deZaan,langsdegemeenteZAANDIJK,

,georganiseerd door de Z_"-A.NLA.NDSUHE ZEIL-
VEREENIGING,

EN OPGELUISTERD DOOR

hetMUZIEKCORPSderd.d.SCHUTTERIJderstadALKMAAR.
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Desvoormiddags10 uur:

BAH.HADmS
EN

VERLAMELINGVAN ALLE MEDEWERKENDEVAARTUIGEN
Ol) het Feesttel'rein nabij het B.adlmis te Zaandijk.

Ten 101/2 uur:

GEMEENSCHAPPELIJKADMIRAALZEILEN
langs de gemeente ZAANDIJK.

Ten 12 uur:

RingzeilenOphet ZaandijkerWijd.
KLASSE I. SLOEPEN,CENTERBOARDS(scberpevaartuigen,

met of zonder middenzwaard).
II. BOEIERS.
III. 'rJOTTERS.
IV. GONDELS.

Om pl'Uzen en pl'emlèn, hestMnde uit \'ERGULD ZILVEREN en
ZILVEREN IIERINNERINGSl\IEDAIIJLES, Mngehoden door de

Ingezetenen "fUlZnnndijk.

AANGIFTE aan den Secretaris der Z. Z. V., den heer IC C, HONIGMz.,

te Koog aan de Zalln, vóór Don der dag 20 S e P tom bol' 1S94.

(Zie voor alle bijzollderhedcn d~ programma's del' Zaallland8che

Zeilvereelligillg, welkc voo,' de intcekena.ren op dm dag va.n den wedsf1'ijcl
gratis in liet lokaal "de Zwaan" te verkt'ijgen ZijII.)

Ten :f: 41/2 uur:

§e-me-e-n~C'happe-U}1t,e,61Jaa-r-t
naar het lokaal "DE ZWAAN"te Zaa1ldffk, alwaar

40(>

Groote keuze HORLOGES en PENDUL.ES.

ten 51/2 uur

HET FEESTDINER
aanvangt ii. j' 2,50
spoedig mogelÜk bij

pel' couvert, waartoe men zich zoo
den kastelein gelieve aan te melden.

Ten 8 uur:

-~

~... eJDJlI'j
aangebodendoor het FEJ<:STcmUTÉ,

van de d.d. Scl1utterij te Alkmaar,
Directcur: de heel' J. M. OTTO,

UL de -Qroote Zaal van ,,~e Zn.la.cu1-".

:@:qO@:fUIillilljI.
N°L Jubilé, Foost-Marsch G.K.G.vaIiAakell.

2. L'U n ion ra i t 1a f 0 I' C0 t Ouverturo do
concort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. Ca1livez.

3. V 111u I' i 1 e Dun 11I' i, Walzor Ivallovici.
» 4. F antllisio op motioven uit de

o per 11 "F 11 u s t" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ch. GOllllod.
» ö. Ei n e Con COl't I'0 i se, Potpourl'i A. ReckUng.
» 6. I m g I' Ün e n Wal de, Conoert-Polka Eitlle".+ Ten 91/2 uur:

In de PAUZE VBnbet CONCERT,

fEESTELIJKE J1ITREIKING DER fRIJZEN.
Ten 10 uur:

Gpoot V'UUP\v8pk,
op het TERREIN nabij het Guispad,

aangeboden door Zaandijks' ingezetenen.
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PROGRAMMA.:

N° 1. Opening van het vuurw~rk: luch.tslaug'~u, vuurpijlen, Romeinsche
kaarsen en B~ngaaliche verlichting.

2. Chineesche vuurpijlen met kleurvuur en groote ,"uurbommen.

3. Een draaienda Keizerskroon met een vuleanisehe waterval met
groote verlichting.

4. E('n vlindermolen in kleuren en veranderende in hanengevecht.

5. Salvo van flnitende vuurpijlen.

6. B~ugaalsche verlichting.

7. Kleur-klokkenspel met brillante fonteinen. Eindigt met donder
en gekraak.

8. Wat"rvllurwerk, bestaande uit: rosetten in purperkleur, met bril-
Jante fonteinen, luchtkal\l'sen en wRterloopers.

IJ. Een draaiende girandole in purpervuur overgaRnde in een Ho-
rizontaalzon.

"10. Opgang van vuurpijlen, luehtslRngen en groote vuurbommen.

"11. Een draaiende kleur ster, veranderende in een cascade met mo-
zaïekvuur.

"]2. Opgang van stijgende vuurpijlen, fluitende vuurpijlen, luchtslangen
eu groote bouquetbommen. .

"13. Groot slotnummer: Eene groote vulCR/lische ringmolen, in het
midden - ]494. Zaandijk 1894. - in kleurvuur, met brillant ster-
renvuur. Eindigt met slangenkanonades.

Wordt afgewisseld door luchtkaarsen, luchtslangen, vuurpijlen en groote
vuurbommen.

Ten 11 uur:

~BAL,~~
onder leiding van den heer M. CONTENT.

(Zie Liedej'en N° 22 en 23.)

Ö"&~
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SPECIALITEIT iu AidERIKAANSCHE W AL'fHAM WATS.
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Bundel Feestliederen ,
VER V A A R D I G D e:>. A A N GEB 0 DEN
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1Ç>OEKHAND12L
OPGERICHT1821. ~
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J. HE IJ NIS Tsz.
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ZAANDIJK.
~~

LEVERINGVANALLE~OORTENDRUKWERK,
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cOJ1curreerende prijzen.
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HORLOGES van VOCHERON en CONSTA.NTIN.

NO 1.

FEESTLIEDJE.

WIJZE: Wij levenvrij, enz.

Wij vieren feest,
Verheugd van geest,

Op Zaandijks dierb'ren grond:
Het is vierhonderd jaar geleên,
To@o d' eerste woning hier verscheen.
Het was toen nog een dijk aUeen,

Waar huis noch school op stond. (bis.)

...l

Men zegt, er was
Hier veel moeras

En kikkers bij de vleet.
Die zongen daar hun kwakerslied,
Maar d' ooievaar, die hen bespiedt,
Stak soms zijn langen bek in 't riet

En pakte' ze dan beet (bis.)

Maar, schoon 't in 't rond
Ook eenzaam stond, .

Daar brnk verand'ring oan.
De wakk're Heynric Pietersz. Hcyn
Vroeg aan de Heeren, of 't mocht zijn,
Te bouwen op dat leêg terrein.

'Die vraag werd toegestaan. (bis.)
4
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Hij ving nu aan.
't Was ras gedaan.

Zijn zoons ook volgden saam.
Er rees nu als 'in vogelvlucht
Weldra een zeker soort gehucht
En eind'lijk ging ook het gerucht:

Zaandijk is nu zijn naam. (bis.)

De vad' ren hebben veel gedaan,
Zelfs om den Spanjaard te verslaan
En stichtten hier een vast bestaan.

't Was al vooruitgang maar. (bis.)

Eenvoudig toen
Was nog hun doen,

De opschik onbekend:
Slechts met een jak en boezelaar,
Een bab en wollen rok, 't is waar,
Was hunne garderobe klaar:

Toch stond het hun patent. (bis.)

Dat Zaandijk bloei',
Zijn welvaart groei'

En eendracht woon' in 't rond!
Wij worden hier steeds opgeleid
In kennis, deugd en nijverheid,
Deez' plek zij onze dank gewijd,

Waar onze wieg op stond. (bis.)

Zoo ging men dra
Een wijl daarna

Ook naar het schoolgebouw,
En keek de meester soms wat strak,
Gewapend met een ferme plak,
Waarvoor men soms de hand toestak,

Toch kwamen z~j getrouw. (bis.)

Het ruste zacht,
Ons voorgeslacht

In 's aardrijks koelen schoot.
Wij strooien bloemen op zijn graf,
Die eens Zaandijk zijn oorsprong gaf.
Al is zijn stof verspreid als kaf,

Hij leve na zijn dood. (bis.)

Wat is er veel
Zoo in 't geheel

Veranderd in dien tijd!
Wij krijgen heden onderwijs
In 't Fransch en Duitsch, straks in 't Maleisch,
En stellen dat zeer hoog op prijs,

Wijl 't tot ontwikk'ling leidt. (bis.)

Komt, juichen wij
Nu dankbaar blij

Na viermaal honderd jaar!

N° 2.

1494 FEESTLIED. 1894.

WIJZE: Eens werd èr aan de Zeeuu'séhekust.

Eens werden aan de Zaansche kust
Vijf huizen opgetrokken,

Door mannen vol van moed en lust,
In: ijver onverschrokken. '
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Dat was.'t begin van 't dorp Zaandijk,
Staag is uit modderpoel en slijk

Nog menig huis na dezen
In pracht en praal verrezen.

Leef voort, 0 geest van 't voorgeslacht
In steeds humaner geest,

Dat geev' ons moed, dat geev' ons kracht
Tot naklank van dit feest.

Waar 't Zaantje kabbelt langs zijn boorden
En groen en bloem zijn oevers siert,

Daar is het d.orp Zaandijk gelegen,
Waar men het vierde eeuwfeest viert,

I)e gedachtenis
Aan 't verleden is I

Thans de grondtoon van de feestlijkheid,( b'
Vóór vierhonderd jaar

\

) lSo

Kwam Oudt-Hein aldaar;
Daaraan is dit feest gewijd.Moog steeds een geest van industrie

En handel ons doen streven,
Om met dit feest aan het genie

Nieuw bloed in 't lichaam geven,
Dit feest zij 't sein van nieuwen bloei,
Het schenke kracht en nieuwen groei,

Het schenke nieuwe gaven,
De toekomst moog' dit staven.

Viert feest dan in lokaal, op straat, .
Viert feest met blijden zin.

Viert feest met orde en regelmaat
En . .. schenkt uw glas eens in.

. Dirk, Arent, Willem, Pieter, Arjen
- Zijn zonen - ferme, kloeke maats,

Vergunden Westzaans schout en scheep'nen
't "Vijf Broers" te stichten op deez' plaats,

Een enkle kwam slechts 't voorbeeld volgen,
Zoodat het aantal langzaam k~o.in,

De Spanjaard, zeer op 't land verbolgen,
Bracht weldra heel de. stichting om.

Maar na korten tijd .

Werd deez' streek bevrijd
(Van het overheerschend Spaansche juk. b'Nadat Amsterdam

\

lSo

Aan Staatsche zijde kwam,.
K wam verlossing uit den druk. .

N° 3.

De Oorsprong Vart Zaan dijk.
Daarna ving men weer aan te bouwen,

Werd grond gelegd voor 't dorp Zaandijk ;
. Zoo kon men weldra hier aanschouwen

Een dorpje, vijftig huizen rijk. .

Dit was in zestienhonderd dertien, .
Waarna 't in omvang steeds toenam,

Zoodat na een klein aantal jaren .
Men 'n eigen predikant bekwam.

WIJZE: Zeilerslied.

Hoe heerlijk is het buitenleven,
- Van dompigheid en stadslucht vrij,

Waar groen en water frischheid geven,
Daar aamt men ruim, daar leeft men blij.
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Naar den eisch dier tijd

\

Werd een huis. gewijd
Tot een dienplaats 'der Voorzienigheid, 'b'Jacobus Borstius tS.

Werd Dominicus,
Zooals het kroniekboek zeit. .

't Is viermaal honderd jaar geleên,
Zoo schrijven de geleerden,

Toen was het hier een dijk alleen,
Die 't Zaansche water keerde.

,Geen woning, kerk of logement !bi
Was aan dien dorren dijk bekend.) s.

Toen kwamen weldra goede dagen;
Het dorp nam allengs toe in bloei,

Want lat're opgaven gewagen
Van snellen, ongekenden g-roei.

Kwam nu 't, Oudt-Heins geslacht eens kijken,
Zag 't spoor- en bootdienst aan de Zaan,

De schoone huizen, die er prijken,
Wat zouden zij verbaasd dan staan.

Kunst en weteuschap
Deden stap voor stap

Ha~en invloed gelden op Zaandijk ;
Zij het ook voortaan
'n Sieraad voor de Zaan,

Dat dit in de toekomst blijk'!

Maar Heijnric Pietersz in dien tijd
Ging 't plekje grond beschouwen

En vroeg met alle ned'righeid
Het recht, om daar te bouwen.

Westzaenden en ook Orommenij \ b'
Schonk hem dat recht tot bouwen vrij.! tSo

I bi.

\

Nauw was de eerste woning klaar,
Of ook zijn vijftal zonen

Die bouwden elk een huisje daar
En gingen bij hem wonen.

ZOÓwerd het een gehucht weldra, 'bi
W nnt and'r~n volgden ben ook na. i S.

I-lot werd een dorpje mettertijd.
Door goede zucht gedreven

Werd het steeds door arbeidzaamheid
Tot welvaart' zelfs verheven.

't Heeft ook wel wiss'ling ondergaan, i bi
Maar bleef vier eeuwen toch bestaan. j s.

N° 4.

rE EST L lED J E.
op HET400-JARIGBESTAANvan Zaandijk..h

'\VÜZE: De Ko.ning leev'!

Zaan dijk viert feest, Zaan dijk viert feest,
Men ,ziet de vlag. ontplooien.

Dè burgerij juicht blij van geest,
Gaat Ûch in feestdos tooien

En elk biedt thans zijn huldeblijk ib'
Op 't feest der wording'van Zaandijk. i tSo

Juioht, juicht dltn nu met hart en mond
Op 't feest, dat wij thans vieren!

0, dat ons dierbaar plekje grond
, Door welvaart welig tiere!

Wij roemen steeds met bart en mond! b'
De plek, waar onze wieg op stond. } tS
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N° 5.

WIJZE: Die Wacht am Rhein.

,Hoczee, 't is feest! hoezee, 't is feest!
Als nimm~r hier nog is geweest.
Vier eeuwen immers is 't geleên,
Dat 't eerste huisje hier verscheen.
Eerst langzaam, spoedig sneller al
Vermeerderde het huizen tal

En immer stak men vlugger nog van wal. (bis.)

Naar Oudt-Heijn's zonen, vijf te zaàm,
Kreeg deze kleine buurt haar naam.
"Vijf~Broêrs", zoo werd 't gehucht genoemd,
Als Zaandijk later hoog geroemd.
.,Vijf-Broêrs", verrezen uit 't' slijk,
Was dus de grondslag van Zaandijk,

Eens m~el' dan een der Zaansche plaatsen rijk (bis.)

Zaandijk telt thans vierhonderd jaar
En ieder maakt zich zeker klaar,
Dit zeldzame verjaringsfeest
Te vieren met een blijden geest;
Want allen, ouderdom" en jeugd
En arm en rijk zijn thans verheugd,

"Want dit verjaarfeest schenkt aan allen vreugd (bis.)

Laat klinken dus 't feestgedruisch
Op straat, in zaal, in bosch, in huis,
Laat vroolijk. klinken 't vl'eugdelied
En al wat maar genoegen biedt I
Komt, gaan W\l allen hand aan hand,
Vernieuwen wij den vriendenband,

Die alle twist en tW,eedracht snel verbant! (bis.)
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Want eendracht('t is bekend) maakt macht.
Jn eendracht vindt men immer kracht.
Wij wenschen daarom voor Zaandijk,
Dat eendracht nimmer uit haar wijk'!
Een ieder, van wat stand of rang,
Werk' daartoe mede zonder dwang.

En zoo besta Zaan dijk nog eeuwen lang!! (bi.~.)

N° 6.

De Feest;~reek.

(Liedje voor de scJlOoJjeugd.)

WIJZE: Koppestok,de Veerman.

..i..

't Kanonnengebulder en 't klokkengebrom
Verkondden: de feestweek vangt aan!

De Heraut, hij meldde de boodschap alom
Van 't vierhonderdjarig bestaan.

Een week wordt gewijd aan 't houden van feest,
De schooljeugd ve.rheugt zich vast wel 't allermeest

Bij zulk" een pleizier en een pret. (bis.)

Een week aan de vreugd' en 't vermaak toegewijd,
Het lachte ons allen zeer aan.

En op het program, voor die feestweek. bereid,
Mocht ook nog een kinderfeest staan.

Een feestlijke optocht, da.t is het idee,
Wij juichen dit toe en wij zingen "Hoezee 1"

"Bij .zulk een l,leizier en een 'pret. (bis.)
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De schooljeugd, zij smaakt nu een week van pleizier,
Die lang haar gewis heugen zal.

Wat is er op straat toch 'n drukte en vertier,
't Is optocht, verlichting en bal j

Vermaken dan verder op feest'Iijk terrein,
Wat klinkt de muziek! ' Wij herhalen 't refrein,

0, welk een pleizier en een pret. (bis.)

0, feestweek,. de schooljeugd zij hoopt op mooi weer,
't Opwekkende zonlicht bij dag.

En, daalt het des avonds in 't westen dan neer, .
De maan helder schijnen dra mag.

De feestweek zij zoo voor de Zaandijksche jeugd
Een tijd, die haar brenge ontspanning en vreugd,

Zij houdt van pleizier en van pret. (bis.)

N° 7.

FEESTLIED.

WIJZE : Jan zou met zijn huisgenooten.

Oudt-Hein met zijn vijftal ZODen
Stichtten hier ons dorp Zaan dijk,

Laat ons allerwegen toonen,
Door zoo menig huldeblijk,

Dat 1Vijdankbaar hen gedenken,
Bij gedraai en spel en zang.

Vader Hein, vader Hein, vader Hein,

Ja wij prijzen u, ja wij prijzen u i (bi )En ons dorpje het leve nog lang!' s.

......
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Op een stukje grond in 't Noorden
Zetten zij een huisje neer.

En ras zagen Zttansche boorden
Er een goede vijftig meer.

't Was het werk van weinig jaren,
Al was ook de tijd soms bang.

Wakkre broers, wakkre broers, wakkre broers,

Ja wij prijzen u, ja wij prijzen u, ; (bi )
En ons dorpje het leve nog lang! i s.

11'
vVelvaart kwam 'de moeite loonen

En vergrootte weer Zaandljk.
Meerder flinke, wakk're zonen

Bouwden huizen langs den dijk.
En nu, ging in twee paar eeuwen

Onze woonplaats stil haar gang,
Eere dus, eere dus, eere dus,

Eere aan Oudt-Bein, eere aan Oudt-Hein i (b' )En ons dorpje het bloeie nog lang! ! lSo

't 'Feest van viermaal honderd jaren
Doet ons vroolijk samengaan.

Komt! geen stem of longen sparen,
Maàr heft allen luide aan,

De commissie, die op heden
Ons zoo'n pret geeft van belang,

.Ta die leev', ja die leev', ja die leev',
Ja die leve lang, ja die l~ve lang. I (b

'
)T h " lSo

er eere van aar ons gezang. I
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N° 8.

OP HET KINDERFEEST.
--

WIJZE:' Zeilree: (Jongens, 't waait al uit het Oosten.)

Jongens! 't is een dag van vreugde
Voor de schooljeugd van Zaandijk,

't Feestbestuur geeft thans ook weder
Van zUn kinderliefde blUk,

Want wij mogen mede vieren
Het vierhonderdjarig feest ,

Van Zaandijk, waar't nooit vóór dezen j
Zoo echt feest'lijk is geweest. i (bis.)

't Ts voorwaar een buitenkansje:
't Draaien kost geen enk'len cent j

Evenmin de lekk're poffers
In die zindelijke tent.

Drinken en versI)aperingen
Hebben w' altemaal voor niet!

Dallrom klinke voor de gevers I (b' )Een "hoera" thans in ons lied. j tSo

Hulde aan Oudt-Hein en zon~n,
Door wie 't "Vijf Broêrs" werd gesticht,

Waarmee :/iij zich bij elk Zal!ndijker
'n Eerzuil hebben opgericht!

HuId' ook aan de feestbestuurders
Voor de ons verschafte vreugd!

Nimmer wordt deez' dag vergeten I (b' )
Door de thans zoo blijde jeugd. i tSo

~

61

Gonden, ZIlveren et! Nlk~elen HORLOGES, totconcurreel'ende pl'ljzl'n.

N° 9.

Feestlied voor de jeugd.

WIJZE: Voor Ne~rland een lied op een krachtigen toon.

~
Komt, jongens, naar buiten, daar is het zoo mooi,
Wat ziet het daar vroolijk, wat feest'lijke tooi j
Wat vlaggen en bloemen} wat keurig en net,
't Voorspelt voor vandaag ons bijzonder veel pret.
vVat de commissie voor and'ren ook deed,
Geen, die de Zaan dijker schooljeugd vergeet,
Feest moet zij hebben} dat was het besluit;
Elk weet nu, wat of al die drukte beduidt.

Wat was er een drukte reeds dagen vooraf,
Een drukte, die stof tot nieuwsgierigheid gaf.
Zoo werden bij 't spoor met een vreeslijk geweld
Maar kramen en tenten heel spoedig gesteld.
Dat zou wat wezen, dat zag er goed uit}
Dat is vast 't gevolg van commissie's besluit,
Die} ijv'rig in alles, aan ons ook weer dacht,
Daarvoor dezen dag onze dank haar gebracht.

vVij maken nu jool en bijzonder veel pret.
Een knie~oor blijft heden maar stiltjes te bed.
't Best is, 'op dit eeuwfeest een ieder nu gaat}
Want 't vijfde ziet vast van ons niemand op straat.
Daarom bij 't vierde ons duchtig geweerd,
Vreugde noch blijdschap h!>eft immers gekeerd,
Zingt allen heel blijde en schreeuwt nu maar luid}
Want d' andere week dan is alles weer uit..
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N° 10.

BIJ DEN KINDEROPTOCHT.

'WIJZE: Vader 'k wil gaan t'eizen.

Komt, eens saam gezongen,
Met vereenden geest.

Sterkt de frissche longen
Op dit vroolijk feest.

'tFeest, aan ons gegeven,
't Feest aan ons bereid,

Strekt ons jonge leven
Lang tot dankbaarheid. t (bis.)I

Eens werd door die braven,
Eens aan moed zoo rijk,

!\akroost der Bataven,
Hier gesticht Zaandijk.

Wij nakomelingen
Vieren frisch en fier

't Feest aan ons gegeven, i (b' )
Met. heel veel pleizier. J tS..

Oudt-Hein en uw zonen,
Wij loven u zoo zeer,

Ja, dat zullen wij toonen,
En draaien tot Uw eer.

Nooit wordt gij vergeten,
Ook niet aan deez' disch,

We zullen u bezinge~, ! (bis.)Als er feest maar IS. '

6~

REPETITIE «UJANTIÈMNE-HORLOGES enz.

WIJZE: Wien Neerlanclsch bloed.

Gij, feestbereiders, hebt den dank
Van heel deez' kinderschaar,

Zij danken u met frisschen klank,
Vol geestdrift altegaar.

Ontvangt van ons die kindergroet,
U tot een huldeblijk,

Wij vieren feest met blij gemoed
Ter eer van 't oud Zaandijk. (bis.)....

N° 11.

Opwekking tot zingen.

WIJZE: Bet Bloemenmeisje.

.....

Zingt, burgers van Zaan dijk !
Geeft van uw vreugde blijk

Op 't feest van zooveel jaren!
Zijt nu verheug-d van geest,

Wilt stem noch longen sparen)
Op dit zoo blijde feest! )

bis.

Geleek Zaandijk eens niets,
Het werd weldra toch iets.

Zelfs kon men 't later roemen.
Vandaar thans 't feestgeluid,

Dat groen en al die bloemen, )
Als gold het hier een bruid.)

bis.

.
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N° 10.

BIJ DEN KINDEROPTOCHT.

'WIJZE: Vader 'k wil gaan reizen.

Komt, eens saam gezongen,
Met vereenden geest.

Sterkt de frissche longen
Op dit vroolijk feest.

't ,Feest, aan ons gegeven,
't Feest aan ons bereid,

Strekt ons jonge leven
Lang tot dankbaarheid. t (bis.)I

Eens werd door die braven,
Eens aan moed zoo rijk,

Kakroost der Bataven,
Hier gesticht Zaandijk.

Wij nakomelingen
Vieren frisch en fier

't Feest aan ons gegeven, i (b' )
Met' heel veel pleizier. J tS..

Oudt-Hein en uw zonen,
Wij loven u zoo zeer,

Ja, dat zullen wij toonen,
En draaien tot Uw eer.

Nooit wordt gij vergeten,
Ook niet aan deez' disch,

We zullen u bezinge~, ! (bis.)Als er feest maar IS. '

6~

REPETITIE CUJANTIÈMNE-HORLOGES enz.

WIJZE: Wien Neerlandsch bloed.

Gij, feestbereiders, hebt den dank
Van heel deez' kinderschaar,

Zij danken u met frisschen klank,
Vol geestdrift altegaar.

Ontvangt van ons die kindergroet,
U tot een huldeblijk,

Wij vieren feest met blij gemoed
Ter eer van 't oud Zaandijk. (bis.)....

N° 11.

Opwekking tot zingen.

WIJZE: Bet Bloemenmeisje.

......

Zingt, burgers van Zaan dijk !
Geeft van uw vreugde blijk

Op 't feest van zooveel jaren!
Zijt mi verheug-d van geest,

Wilt stem noch longen sparen)
Op dit zoo blijde feest! )

bis.

Geleek Zaan dijk eens niets,
Het werd weldra toch iets.

Zelfs kon men 't later roemen.
Vandaar thans 't feestgeluid,

Dat groen en al die bloemen, )
Als gold het hier een bruid.)

bis.

t
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Is Zaandijk niet zoo rijk,
Toch geven wij een blijk

Het feest te willen vieren
Op aangename wijs. .

Korot, allen aan 't versieren! ) b'
Hoog stelt men dit op prijs.) tSo

Viert kermis bij het spoor,
)1en streelt daar oog en oor,

Dat kan veel vreugde baren.
Komt, juichen wij thans mee,

~ant over honderd jaren ) b'
Doen wij"t niet, 0 nee.) tSo

~ij prijzen het bestuur;
Het zorgde menig uur

Om 't feest goed te 'doen slagen
Hun vlijt verflauwd~ niet,

't Gaf nimmer stof tot klagen, ) b"
Komt, wijden w' hun een lied.) lS.

Groote keuze HORLOGES en PEND:ULES.

't Komt el' niet op aan, wat voor spel men doet,
Maar ieder toont zich de rapste, .

Al wordt je door een tobbe met water begroet.
Want 't geldt den prijs voor den knapste.

o zoo! 0 zoo!
~ij geven 't niet cadeau,
Maar kampen om den prijs
Op echt oud-Hollandsche wijs

En vreezen voor geen koude reis. (bis.)

Kwam nog eens Oudt-Hein met zijn zonen hier,
Het zou hun dan ras blijken,

Dat de naneven, thans nog Hink en fier,
Niet van achter staan t'e kijken.

Oudt-Hein! Oudt- Hein!
Hem geldt thans dit festijn.
Als stichter van Zaandijk
Als stichter van Zaandijk

Geldt heden hem ons huldeblijk. (bis.)

N° 12.

Volksmarseh.
N° 13.

Tusschen Leven en. Dood.
WIJZE; De Zilvervloot.

Jongens, doet ge mee aan de groote pret,
Den wedstrijd der volksspelen?

Want die zijn nu zoo netjes op 't touw gezet
En prijzen zijn er vele.

Jawel, jawel,
~ij doen mee aan dat spel,
Want thans viert men een feest
Met opgewekten geest,

Als op Zaandijk nooit is geweest. (bis.)

~IJZE; Schilde/",'k wou mij zelf eenszien.

Tusschen ,,'t Leven" en "de Dood",
- Enkle schreên élaarneven --,

8lingert zich een dijk, zeer groot,
Rijk door groen omgeven.
Huizen zijn daar langs gebouwd,

Zoo meil 't zelden slechts aanschouwt;

Iedereen zal weten. ) b'
Zaandijk wordt-i geheeten.) tSo

5
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Wat al bonte kleurenpracht
Schittert ons hier tegen,

Wat al bonte kleederdracht
Ziet men allerwegen;
De bewoners flink en kloek,

Nooden spoedig tot bezoek.
Gastvrij zijn demenschen ) b'

Zooals men 't mag wenschen.) ~S.

Zijn de huizen meestal hout,
Houtrig niet de menschen,

Wie maar eens Zaandijk beschouwt,
Zal zijn woon hier wenschen.
Nijverheid en industrie

Woonden hier .naast energie:
In vervlogen dagen ) b'

Viel hier niet te klagen. ) IS.

Maar de stroom verlegt zich soms,
Voert langs and're wegen.

Zoo gaat 't ook op heden ons,
En dat blijkt terdege:
Sinds ,,'t Fortuin" in vlam en rook

Na ,,'t Guiswijf" opging iIi smook,

Valt er veel te wenschen ) b'
Voor de arbeidsmenschen. ) ~S.

Als 't getij verloopen gaat,
Dient verzet het baken.

Volgen wij maar dezen raad.:
Door wat nieuws te maken
Zal men zeker mettertijd

Voedsel schenken aan de vlijt
Van de nijv're zonen, ) b'

Die Zaan dijk bewonen. ) IS.
I"~
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N° '14.

Waaromviert ZAANDIJKfeest.

WIJZE: Wiedewiedewied bom bom.

'" Zaan dijk in feestdos thans gehuld,
Versierd met bloem en groen

En overal een blij tumult,
En hoogst bedrijvig doen!

Wat daarvan wel de reden zij?
Waarom maakt men zich hier zoo blij?
Wat schenkt Zaandijk toch zooveel vreugd,

Dat 't iedereen verheugt?

....

't Moet stellig wel een vreemd'ling zijn,
Die deze vraag ons stelt,

Want ieder blad, zoo groot als klein,
Heeft 't nieuws ,reeds lang vermeld.

En ieder weet dus zeer gewis,
Dat 't thans een blijde feesttijd is:
't Verjaringsf~est is ~t van Zaandijk

En 't eeuwfeest tegelijk.

d'Heraut heeft 't feit aan ons gemeld
Met luid bazuingeschal.

't Gebrom der klok heeft 't ons verteld,
't Kanon met knal op. knal.

Het feestgewoel verkondt het luid,
Ja; alles wijst het' duid 'lijk uit,
Dat heel Zaandijk nu vroolijk js

Met deez' gebeurtems. .
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Vijf zonen van Oudt-Heyn,
Die wilden bij hem zijn,

En zij zett'en tot hun eer
Vier houten huizen er bij neer.

"Vijf broers" was eerst 't gehucht,
Maar dat bij grooter vlucht

Door de. nijverheid ook rijk
Later werd het dorp Zaan dijk.

Moest men in den loop der jaren,
Zoo men licht begrijpen kan,

Soms veel lief en leed ervaren,
Ook dit lied .getuigt ervan.

Toen men 't Spaansch geweld moest duchten
En naar Worm er men moest vluchten,

Geheel beroofd van .have en goed,
Had men spoedig toch den moed,

Naar 't plaatsje terug te gaan,
Nieuwe huizen op te slaan,

En, ontslagen van die boei,
Kwam men steeds tot meerder bloei.

Er werd een kerk gesticht,
Een school ook opgericht.

Zoo kwam d' Eerwaarde Borstius
Hier als de eerste leeraar dus.

Verder kwamen nieuwe zaken
Voor de industrie tot stand:

Zoo nam men het molenmaken
Dan ook spoedig bij de hand.

Voor 't olieslaan en voor het pellen
Kon men vele molens tellen;

Zelfs ook voor het bankpapier
Maalde men de vodden hier.

Er werd zooveel verricht,
Dat men wel is verplicht

(Wil je op de hoogte staan)
Naar d' Oudheidkamer toe te gaan.

Slechts voor een kwartje geld
Wordt alles daar vermeld,

Wat er vroeger aan de Zaan
En te Zaandijk al werd gedaan.

R e f rei n.

R e fr e i n.

Ja, dorp Zaandijk, aan u ons huldeblijk,
Door opgewekt en geest en blijde tonen!
En met de beê, dat welvaart, liefde en vreê
Steeds ruimschoots in uw midden moge wonen.

N° '16.

Groet aan den Optocht.

R e fr e i n.

WIJZE: Kent gij .het land.

Kent gij dat plekje aan de Zaan,
Waar 't vierde-eeuwfeest van 't bestaan
Thans wordt gevierd door blij bijeen
Te zingen vroolijk en tevreên?
Dat plekj e, eéns moeras en sl\jk, ) b'
Dat plekje is ons dorp Zaan dijk. ) ~S.
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Vijf ,zonen van Oudt-Beyn,
Die wilden bij hem zijn,

En zij zett'en tot hun eer
Vier houten huizen er bij neer.

"Vijf broers" was eerst 't gehucht,
Maar dat bij grooter vlucht

Door de, nijverheid ook r~ik
Later werd het dorp Zaandijk.

Verder kwamen nieuwE! zaken
Voor de industrie tot stand;

Zoo nam men het molenmaken
Dan ook spoedig bij de hand.

Voor 't olieslaan en voor het pellen
Kon men vele molens tellen;

Zelfs ook voor het bankpapier
Maalde men de vodden hier.

Er werd zooveel verricht,
Dat men wel is verplicht

(Wil je op de hoogte staan)
Naar d' Oudheidkamer toe te gaan.

Slechts voor een kwartje geld
Wordt alles daar vermeld,

W IJ,t er vroeger aan de Zaan
En te Zaandijk al werd gedaan.

Refrein.

Ja, dorp Zaandijk, aan u ons huldeblijk,
Door opgewekt en geest en blijde tonen!
En met de beê, dat welvaart, liefde en vreê
Steeds ruimschoots in uw midden moge wonen.

Moest men in den loop der jaren,
Zoo men licht begrijpen kan,

Soms veel lief en leed ervaren,
Ook dit lied 'getuigt ervan.

Toen men 't Spaansch geweld moest duchten
En naar Wormer men moest vluchten,

Geheel beroofd van 'have en goed,
Had men spoedig tooh den moed,

Naar 't plaatsje terug te gaan,
Nieuwe huizen op te slaan,

En, ontslagen van die boei,
Kwam men steeds tot meerder bloei.

Er werd een kerk gesticht,
Een school ook opgericht.

Zoo kwam d' Eerwaarde Borstius
Hier als de eerste leeraar dus.

R e fr e i n.

N° '16.

Groet aan den Optocht.

R e fr e i n.

WIJZE: Kent gij .het land.

Kent gij dat plekje aan de Zaan,
Waar 't vierde-eeu wfeest van 't bestaan
Thans wordt gevierd door blij bijeen
Te zingen vroolijk en tevreên?
Dat plekj e, eëns moeras en slijk, ) b'
Dat plekje is ons dorp Zaandijk. ) lSo
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Kent gij der' vad'ren moed en kracht,
Die zooveel groots heeft voortgebracht,
Waarmee de naneef nu nog prijkt,
En zijne . kennis nog verrijkt?
Dat voorgeslacht ziet giJ hier gaan, ) b'
Nog eens passeert het hier de Zaan.) ZB.

Vol eerbied voor dien heldenstoet
Brengen wij onze huldegroet.
Gij leve voort in onzen geest;
Te uwer eer viert men dit feest,
Gij stoer en rond te land en zee )
Ontvang van ons ecn zegebee! )

bis.

N° 17.

OVE.RZIGHT
VANDEN

HISTORISCRENOPTOCHT
TE

ZAAN DIJK.

A.. JUJZIEI{{JORPS.

WIJZE: Schep t'1'eugdein 't leven.

Waar eens de zeemeeuw
Eenzaam plaste in 't moeras,

Waar nog geen woning
Of landvolk was,

I

I...
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PENDULES in MARMER' en ECHT BRONS.

Daar klinkt op blijden, luiden toon
Het vr.eugdgeschal van Zaandijks zoon,
N n wij op deez' Septemberdag

Het vierde eeuwfeest vieren.
U, muzikanten, .

Als de voorpost van den stoet,
Dien 'k wil verklaren;

U onze groet!

B. HISTORISCH GEDEELTE.

GROEP I.

Heraut van het graafscbap Holland. - HeerlijkheidZaenden.-
P.m. ]280 Heer Willem van Zaenden verdedigt zijn land tegen de
West-Friezen. - Ambachtsheerlijkheid Westzaenden en Crommenie.
- Heer Jan van Beaumont geeft privilegiën aan die van West-
zaenden alsmede het wapen. - Heer Guy van Bloys van Chatillon
geeft privilegiën. -

WIJ;Z;E: W ien Neerlands bloed.

Een optocht is een spiegelglas,
Dat juist den tijd weerkaatst;

Onszi en laat, wat de voortijd was,
Waarin hij ons verplaatst. .

d' Hèraut met Holland's wapeB-prijk,
Hij kondigt hem ons aan.

Die stoet, een tal van groepen rijk,
Verklaart Zaandijks bestaan.

WIJZE: Dat gaat naar Dimknau.

Waar nu Zaandam bestaat
En wel de Vinkenstraat,
Met kerk en huis bebouwd,
Daar werd voorheen aanschouwd
Een schoone heerlijkheid. -
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't Was in Graaf Floris' tijd,
Dat Willem, Zaendens heer,
Daar zat in roem en eer.

Maar 't Drechter-Friezenras,
Dat tuk op oorlog was, .

Landde aan Zaendens zoom,
Toen 't landvolk lag in droom.
Het slot ging op in vuur
Met berg- en voorraadschuur,
En 't landvolk op de vlucht,
Voor 's vijands wraak beducht.

WIJZE: De Zilvervloot.

Het landvolk toog oostwaarts en westwaarts nu heen,
Ging Westzaenden en Oostzaenden bouwen,

Zoodat ras heer Jan van Beaumont er verscheen,
Om het Westzaendens volk te beschouwen.

Zoowaar,
't Kwam klaar,

Een wapen gaf hij daar,
Voorrechten aan het volk, voorrechten aan het volk,

Waarmee 'k het woord privilegie vertolk. (bis.)

WIJZE: Suzanna.

Westzaenden werd met Crommenie,
Een ambachtsheerlijkheid}

Door Louys van BJoys van Chatillon
Met een bezoek verblijd.

Hij schonk 't bestaan
Den noorddam van de Zaan,

Daarmee brak voor het Zaansche volk
Een bet're tijd dus aan.

-

.....
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GROE,P 11.
Stichting van Zaandijk, eerst geheeten de Vijfl:!roers (1494). -

Heynric Pietersz. Oudt-Heyn ~et zijn vijf zonen. - Landbouw;
veeteelt; kleine vischvangst. -

WIJZE: Schilder 'k wil enz.

Schout. en Scheep'nen van Westzaan
En van Crommenije

Mochten Heijnric Pieterszoon
Zeker gaarne. lijen,

'Want zij schonken aan dien man,
Zooals. elk aanschouwen kan,

'n Giftbrief, om te bouwen, ) b'
. Waar we Zaa~dijk aanschouwen.) tSo

Door zijn zonen, vijf in tal,
Is .,Vijfbroers" verrezen,

Landbouw, veeteelt, visscherij
Was 't bestaan van dezen.

Kerels waren 't flink en stoersch j
Daarom hulde dien vijf broers!

Om hier. vrij te leven) b
.

W tS
as bun aller streven.) .

G ROE P 111.
Ontstaan van den hervormden godsdienst. - Geloofsvervolging (l5:!O).

WIJZE : Waarom zou ik treuren?'
De tijd der reformatie .

Die brak toen weldra aan.
Bij Keizer Karels gratie

Werd menig feit begaan.
't \Vas hangen, moorden,branden,

Wat menig protestant, -
Bewoner dezer landen -

Gedaan werd, zeer ten schand'.

o jammere tijd, 0 jammere tijd! ) bi
Wat heerschte toen een strijd.) s.
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t' "Vijf Broers" - ook protestanten,
Als van 't Oudt-Heijns geslacht -

Daar woedde ook vervolging
In ongekende kracht.

Al spreekt men niet van offers,
Aan. deze zaak gewijd,

Als deel toch der omgeving
Had 't aandeel in den strijd.

o jammere tijd, 0 jammere tijd! ) b'
Wat heerschte toen een strijd.) ~s.

GROEP IV.

1573. De Spaansche oorlog. - ne Go'cverneur van den Prins
van Oranje, Diederic van Sonoy, trekt met krijgsvolkin Noord-
Holland. - De ingezetenen wapenen zich als uijbuiters. - Zaan-
dijk verwoest,tegelijk met Westzaan,door de Spanjaarden.- De
bewonersvluchtennaar Wormer.- De Spanjuardenwordenuit de
Zuanlanden verdreven. -

WIJZE: Zeilerslied.

In vijftienhonderd acht en zestig
Kwam Alva hier met SpaanBch geweld.

Dra werd door hem een inquisitie
En' tiende penning ingesteld.

Het landvolk, zeer daardoor verbitterd,
Grijpt wapentuig, stelt zich te weer,

En spant alzoo eendrachtig samen
Als vrijbuiters tegen hun heer.

En toen trok weldra'
Diederic van Sonoy

Holland in als 's Prinsen goeverneur.
't Was na rijp beraàn,
Dat men op ging staan

Tegen 's vorsten willekeur.

77

Rijke kell~e B01JTENPENII1JLESroor E.:TKAIIIER,met'I. galIgslag.

"""

't "Leve de Geus" klonk allerwege, .
Maar toch, wat baatte dapperheid?

Al haalde Alkmaar ook de zeg.e,
Westzaan, 't Vijf-Broers, verloor den strijd.

Zie 't volk alzoo naar Wormer vluchten,
De Spanjaard maakt zijn have buit.

Filips, een vijand zeer te duchten,
Dreef men toch eind'lijk Hollan~ uit.

d' Unie kwam tot stand
Tot heil van Nederland.

En men zwoer Filips toen plechtig af.
Met Oranje's macht
Werd dit feit volbracht,

Dat de Zaan de vrijheid gaf.

GROEP V.
Opkomst van Zuandijk. - Kerkbouw. - Ds. Jacobus Borstius,

een ijverig predikant, schreef de geschiedenis van het dorp in het
kerkeboek der Geref. Gemeente. -:

......

WIJZE: in den Haag, en~.

Spanje was dus uitgedreven,
Ral! begon de kerke bouw.

Wat groep vijf te zien kan geven
, Is voorwaar een heele sjouw.

Borstius, .

Historicus, I bis.
Voor u lichten wij' de muts.

Solidariteit in d' omtrek
Bracht dit groot.sche werk tot stand.

't Werd in 't kerkeboek beschreven
Dóor zijn weleerwaarde hand.

Voorgeslacht,

I

Door,met kracht bis.
Saam te' werken, hadt gij macht.
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GROEP VI. . Schuit, schuit, schuit. (15 maal.)
't Was ook zeker menigmalen

't Vaartuig voor een Zaansche bruid.Bloeitijd van koophandel, nijverheid en zeevaart, voorgesteld door
een zegewagen met attributen daarvan en Mercurius en Neptu-
nus. - Omgeven door kooplieden en fabrikanten, magistraatsper-
sonen, ambachtslieden en varensgezellen uit dien tijd (1660-1750.) - G ROE P VIII.

Patriottentijd. - 1787. Een detachement Zaand!jksche schutterij
trekt te velde.- Bataafsche Republiek. - De Yrijheidsboom op de
Kerkstraat ingewijd (14 JuU 1795). - Personen uit dien t.ijd. --
Fransche overheersching. - 1804. Generaal Marmont bezoekt met
zijn gevolg Zaandam en Zaandijk, o. a. den papiermolen .de Veen-
boer" j Belastingdruk (van af 1795). - Fransche douanen. - Barend
Smit, wegens het Oranjeoproer gevangen genomen, doch vrijgespro-
ken. -Mr. Jacob Cornelis Honig, garde d'honneur, trekt naar
Metz (1813). -

WIJZE: Voor Neêrland een lied.

In zeventienhonderd en tachtig en zes
Ging 't stadhouderschap hier welhaast op de flesch.

.De schutters, zoo dapper en vol van hun plicht,
Ontstaken voor velen op 't land meerder licht.
Zoo trokken . van Zaandijk ruim twintig in 't veld
Om Purmer en Hoorn met alle geweld
Te zuiv'ren van d' aanhang van 't stadhoudershuis,
Maar keerden gezwind op de kOl1;1stvan den Pruis.

Ook Woerden en Utrecht zag Zaandijkschen moed,
Al stroomde ook hier niet bun schutterlijk bloed,
Toen . Pruisen verscheen was de moed ook gedaan
En zijn gauw de schutters naar huis toe gegaan.
Alleen 't dorp Westzaan, waar oproerigheid dreigt,
Vraagt hulp aan Zaandijk, die het spoedig verkrijgt.
Alberti toog heen met zijn mannen zoo fier,
Voorkomt daardoor woeling en bloedstorting hier.

WIJZE: De wacht aan den Rijn.

Gelijkheid, vrijheid, broederschap
Bewogen Daendels. tot den stap

WIJZE: Op de kermis.

De Gouden eeuw brak aan,
Ook bloeitijd voor de Zaan,
De handel brak zich baan
Langs onbekende paan,
Mercuur en Neptuun staan
In wagens, volgelaan,
Wat nijverheid bracht aan
Ten nutte van 't bestaan.

Omringd door koopliên, groote fabrikanten,
Typen uit dien tijd, met werklui als trawanten.

Ook magistraats

I

Van deze plaats, bis.
Zij toonden mannen zich des daads.

G ROE P VII.

WIJZE: Eene kleine wonderschoone.

Zaansch glazen tentjachtje. - Vrouwen, meisjes en kinderen in
antieke Zaansche lcleederdracht. -.

Als een beeld, hoe in die dagen
Men ter feest of kermis ging,

Ziet men hier op dezen wagen
Een heel aardig, typisch ding.

Zoo ging men dan in een tentjacht
Samen heel genoeg'lijk uit,

Met zijn vrouwtje en zijn kind' ren
In zoo'n overdekte schuit.
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Wat geluk!
Uit den druk

Kwam men ons nu ras bevrijen:
Men formeerde landstorm-rijen,

En dreef daarmee hand voor hand
Toen de Franschen uit het land.

U. HET liEDEN. 810 t.

GROEP X.

Heraut met het tegenwoordig wnpen van Zanndijk. - Znandijks
Fnnfarecorps. - Een zegewagcn met de dorpsrnangd, de muzen van
tooneelspel en muziek, de historie en het schaatsenrijden. - Depu-
taties van vereenigingen. -

WIJZE: Koppestok,de Veerman.

Het huidige Zaandijk, dat geeft ons te zien:
Een heraut met 't wapen vooraan;

Te hooren, wat ons zijn Fanfaren aanbiên:
De dorps maagd op 'n voertuig sluit aan,

Omringd van do muzen: muziek en tooneel;
Historie, zij neomt ook met eere hier deel.
En ook 't schaatsenrijden beoefent men veel.

Ziehier u 'n beeld van 't geheel.

SLo'r.

WIJZE: Nikola.

De optocht spoedt zich henen,
Groep bij groep verdween.

Elke groep een spiegel
Tot uit 't grijs. verleên.

88

REPETITIE Q.tTANTIEJtlNÉ-BORLOGE8. enz.

~
I

Eerst de riddertijden,
Dan de Hervorming,

Ook de Spaansche oorlog,
Zaandijks vestiging.

FraDsche tijd:

I
Vrede en strijd
Wisseld' af; b'
Bloei, verval

\

tSo

Was het al,
Wat het gaf.

Zeden en gewoonten
Kregen wij te zien;

Vorsten, hopliên, geuzen,
Oudt-Heins wakkre liên.

't Typisch glazen tentjacht.
Kunst uit dezen tijd,

Daar was 't slot van d' optocht
Zeker aan gewijd.

Heel de rij
Is voorbij
Keert niet weer.
't Spiegelglas,-
Helder pas, -
Licht niet meer. ~ ~.

N° '18.

:o~ OP't1t~' b~Jt1ng~n.

WIJZE: Eene kleine Wondersclzoone.

Wat .een leven op deez' morgen,
Wà,t ging iedereen te keer.
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Wat geluk!
Uit den druk

Kwam men ons nu ras bevrijen :
Men formeerde landstorm-rijen,

En dreef daarmee hand voor hand
Toen de Franschen uit het land.

{J. HET HEDEN. Slo t.

GROEP X.

Heraut met het tegenwoordig wapen van Zaandijk. - Zaandijks
Fanfarecorps. - Een zegewagen met de dorpsmaagd, <lemuzen van
tooneclspel en muziek, de historie en het schaatsenrijden. - Depu-
taties van vereenigingen. -

WIJZE: Koppestok,de Veennan.

Het huidige Zaan dijk, dat geeft ons te zien:
Een heraut met 't wapen vooraan;

Te hooren, wat ons zijn Fanfaren aanbiên:
De dorpsmaagd op 'n voertuig sluit aan,

Omringd van de muzen: muziek en tooneel;
Historie, zij neemt ook met eere hier deel.
En ook 't schaatsenrijden beoefent men veel.

Ziehier u 'n beeld van 't geheel.

SLOT.

WIJZE: Nikola.

De optocht spoedt zich henen,
Groep bij groep verdween.

Elke groep een spiegel
Tot uit 't grijs. verleên.

8~

REPETITIE Q.1JANTIEUNE':'HORLOGES .enz.

l
I

Eerst de riddertijden}
Dan de Hervorming,

Ook de Spaansche oorlog,
Zaandijks vestiging.

Fransche tijd:

(
Vrede en strijd
Wisseld' af; b

.
BI ' l ts.

OeI, verva I
Was het al, ,
Wat het gaf.

Zeden en gewoonten
Kregen wij te zien;

Vorsten, hopliên, geuzen,
Oudt-Heins wakkre liên.

't Typisch glazen tentjacht.
Kunst uit dezen tijd,

Daar was 't slot van d' optocht
Zeker aan gewijd.

Heel de rij
Is voorbij
Keert niet weer.
't Spiegelglas, -
Helder pas, -
Licht niet meer. ( b~.

N° '18.

:o~ OP't1t~' b~Jt1ng~n.

WIJZE: Eene kleine Wonderschoone.

Wat .een leven op deez' morgen,
Wat ging iedereen te keer.
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Wat een moeite, wat een zorgen,
Wat keek ieder naar het weer.

Wat, wat moest er toch gebeuren.
Wat was alles vlaggen rijk.

Wat liep ieder toch te geuren
Op ons feestlijk dorp Zaandijk !

Dijk, dijk, dijk. (15 maal.)

Zie Heijnric Pietersz. nu eens aan,
Met zijn vijf zoons in d' optocht gaan.,
En landbouw, veeteelt is er bij

Met vischvangst in die rij.

WIJZE: Susanna.

't Was vandaag de, dag der dagen,
Dat Zaandijk vier eeuwon telt.

Nu ging mencostumes dragen,
Deels voor niet en deels voor geld.

Voor een optocht der historie I

Met veel zorgen voorbereid.
Alles was vertegenwoordigd,

Zelfs de oude pruikentijd.
Tijd, tijd, tijd. (15 maal.)

Hervormde godsdienst is ontstaan;
Dat toont ons hier groep drie.

Geloofsvervolging aan de Zaan;
Maar ik vraag niet door wie.

Dan nummer vier:
Het Spaansche leger hier.

Prins van Oranjes goeverneur,
Dje stelde ons niet te leur.

WIJZE: 10 Vimt
Diederic van Sonoy trekt ras

Met krijgsvolk Holland in.
Die hulp kwam zeker juist van pas,

Was iedereen naar 't zin.
Vrijbllitersboot;

Zij vree zen voor geen dood.
Een forsch kaptein als opperhoofd;

Nooit werd zijn moed gedoofd.

10 vivat, 10 vivat, daar kwam de optocht aan,
Verkond door een heraut te paard.
En flink muziek, met roem vermaard.

Dat stemde ons blij - zoo'n lange rij,
Zoo'n optocht langs de Zaan.

10 vivat, 10 vivat, voor Zaenden en Beaumont,
En Guy van Blois van CMtillon.
Zij leefden, eer Zaandijk begon,

't Is 't voorportaal der lange stoet,
Dien men deez' dag begroet.

Groep twee die stelt de stichting voor,
Geheete!\, de "Vijf Broers."

"Vijf broers" verwoest door Spaansch gemuit,
Men vlucht naar Wormer heen,

Maar dra wordt Spaoje's-roem' gestuit:
Zijn legermacht verdween.

Groep vijf geeft blijk
Van d' opkomst van Zaandijk,

De 'kerkebuu w beschreven dus
Door dominé Borstius.
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WIJZE: Vivat Oranje, hoezee.

Dat was een kraan, die ed'le vent - hoezee
Hij was in alles zeer content - hoezee,

Wij vlechten hem een lauwerkrans,
Dat hij hier prijk' in vollen glans.

Hoezee voor Borstius. (bis.)

't Heilig vuur blinkt in hun oog.
Eén in lijden,
Eén in strijden,

Ziet hen aan: het hoofd omhoog.

WIJZE: Voor Neerland een lied.

Voor zes thans een lied op een krachtigen toon,
De nijverheid, zeevaart, ze bloeiden z~o schoon,
Met koophandel was het hier prachtig gesteld,
't Wordt alles hier in deze groep ons gemeld,
De zegewagen prijkt met attributen er bij,
Neptunus, Mercurius omgeven de rij,
Begeleid door de koopliên, den roem van de Zaan,
Fabrikanten, niet minder met eere belaan.

Verder ziet men ook groep negen
De Bataafsche republiek,

Met den vrijheidsboom daarneven,
Ingewijd door het publiek.

Ziet hun blijheid
Voor de vrijheid,

Door personen uit dien tijd.
't Heilig streven
Doet hen leven,

Loon voor hunne noeste vlijt.

WIJZE: Oostenrijksche Volkslied.
Patriotten der historie

Vindt gij in groep acht vermeld.
Zaandijks schutters ~ Zuandijks glorie

Trekken met veel moed te veld,
Fiere mannen
Zijn ze allen,

WIJZE: Gij schitterende kleuren.

Wie groep nummer tien goed bekijkt in 't rond,
Ziet Frankrijks vertoon in deez' streek,

Men ziet den bevelhebber Generaal-Marmont,
Die Zaandam en Zaan dijk bekeek j

Pa.piermolen "Veenboer" bezoekt zijn hoogheid.
Douanen-belasting - 't was erg in dien tijd.
Naar Metz trekt heer IIonig - B. Smitopgebracht,

Maar wordt weder vrij, eer men 't daëht.

Is elf nu de slotgroep van deez' lange rij,
Zij geve nog heel wat te zien,

d' OnafhankIijkheid hersteld en wij weder vrij,
De landstorm, ja dat zijn eerst liên!

Nu verder het wapen van 't huidig Zaandijk,
Zaandijker Fanfaren, zij blazen gelijk,
Een zegewagen met de dorpsmaagd ten toon,

Zij spande voorwaar nog de kroon.

De magistraats zijn hier ook in dezen stoet,
De ambachten worden terdege ontmoet.
Den varensgezellen ook uit d' ouden tijd;
Zijn allen een zang onzer hulde gewijd.
Nu zien wij in zeven een tentjacht je gaan,
Met vrouwen en mpisjes en kiDdreD belaaD,
De oud-Zaansche kleediDg spreiden zij ten toon,
Zoo prachtig, zoo netjes, zoo heerlijk en schoon.
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WIJZE: Zie de leliën op het veld.

Zie cIe muzen van 't tooneel,
, Spel, muziek, historie,

Schaatsenrijden. - Dit geheel
Vormt hier wis de glorie.

Deputatièn sluit ,den stoet,
Scl;1enk hun allen onze groet,

Groete bij 't verschijnen,
Groeto bij 't verdwijnen.

Moog de blik op dezen tocht,
Dien wij hier aanstaarden

En door eendracht wordt gewrocht,
Lang nog blijven in waarde.

't Geef den naneef stof tot zien,
't Goede 't beste, dat wij biên,

Wie ook hun krachten geven,
't Strekt Zaandijk tot zegen.

N° '19.

FEE8TLIElt
WIJZE: Wilhelm.us van Nassauen.

Wat vreugde schept ons hier in 't leven:
Al in deez' prachtvoll' nieuwe "Zwaan"

Wordt hier om strijd wat nieuws gegèven,
Nu wij hier weer te feesten gaan.

Wees welkom vriendenschaar
Hier bij elkaar,

Wee st welkom feestgenooten
Op 't feest van viermaal honderd jaar.

89

HORLOGES Tan TOCRERON en C9N8TA:NTIN.

Was het een moeielijk streven
, Voor feestcommissie en bestuur,

Bezwaren verrezen en verdwenen,
't Is hier gezellig in dit uur.

Wel was die optocht schoon,
Hier krijgt men 't loon,

Wie 't meest weet te amuseeren,
Die spant gewis de hoogste kroon.

iÏI
I

N° 20.

KERMISLIED.

WIJZE: Henri's drinklied.

Soms hoort men 't liedje zingen:
Kermis komt maar eens in 't jaar.

Wij Zaandijkers daarentegen
Zeggen: neen, dat is niet waar!

Want het is
Reeds gewis

Viermaal honderd 'jaar geleden
En men zag nog tot op, heden

Nooit een kermis zooals thans,
Pie ons lokt tot zang en dans.

Mocht men het ook kermis heeten
Op den dag van Hemelvaart,

Och. wij weten, dat die kermis
Was voor ons geen oortje waard,
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Want men was
Nog maar pas

In een hoek aan 't drukte maken,
Of de aftocht kwam genaken

En de pret was afgedaan;
Elk kon stil naar huis toe gaan.

En ook fier
Ziet ge hier

't Opgeschikte wafelmeisje,
Dat haar wafels voor een prijsje

Aanbiedt steeds aan groot en klein
Achter 't hagelwit gordijn.

Heden duurt het zeven dagen,
Dat men vroolijk kermis viert,

En ons dorpje daarenboven
Is ook feest'lijk opgesierd.

Ziet maar rond
In deez' stond,

Neerlands vlag is uitgestoken,
Nu het feest is aangebroken

Van de wording van Zaandijk.
Juicht dan vroolijk, arm of rijk!

Koek, banket en ulevellenr .

Chocolaadjes, malsch en zoet,
Mang'len, noten om te pellen

Vindt men ook in overvloed.
En gezwind
Als de. wind

Gaat de caroussel in 't ronde;
't Orgel is er aan verbonden

En speelt deuntjes voor de jeugd;
't Is hun grootste kermisvreugd.

Men .ziet ook in tal van kramen
Alles heerlijk uitgestald,

Wat de fijne tong kan streel en,
't Geen op kermis wel bevalt.

Lekker zuur
En niet duur!

Roept de eierenkoopman luide,
En hij weet u te beduiden,

Dat een ei met zuur en zout
't Lichaam in 't normale houdt.

't Zwaantje, thans zoo trotsch en moedig
Door zijn fraai vergroot lokaal,

Wacht ook thans een tal bezoekers;
Elk vindt daar een goed onthaal.

Puike waar,
Proeft ze maar!

't Is aan Gorter's cliëntèle,
Dat hij thans de tong doet streelen,

Zooals hij vaak heeft gedaan
Ook nog in de oude "Zwaan".

Ook de poff~rtjesprinsessen,
Op baar hoogverheven troon,

Noodigen ons tot bezoeken,
d' Aanblik is zoo rein en schoon.

"Bredenhof', die fraaie speeltuin,
Biedt genot ook aan 't publiek,

't Oor wordt daar gestreeld voorzeker
Door de tonen der muziek.
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En de waar
Is ook daar

Voor 't publiek wel aan te prijzen,
WH den vreemd'ling daar op wijzen,

Want slechts voor een cent of wat
Krijgt men bier zoo versch uit 't vat.

"Zaanzicht" zet de 'deur wijd open
Van het .zeer geschikt lokaal.

Pot de Vin, ook Nek en Brouwer
Volgen hem op kleiner schaal.

En het is
Wel gewis,

Elk bezoeker zal 't bewijzen,
Hun consumptie is te prijzen.

I)at men maar door matigheid
Zich voor 't abnormaal bevrijd'!

Dat een elk zich daarvoor wachte:
't Kwetst den luister van het feest.

Vrooiijk zijn in hooge .mate
Met een held'ren, blijden geest,

Dat's de leus
En de keus

Op dit kermis-feestgetijde,
Dat wij ter herinn'ring wijden

Aan Zaandijks. geboortegrond;
Dat vier eeuwen reeds bestoud.

~
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PENDULES in MARMER en ECHT BRONS.

N° 21.

WIJZE: U/j hebt diamanten en paarlen.

Een feestweekjo voor de Zaand~jkers,
Reeds maanden door velen verbeid,

Gemeente in feestdos gestoken,
Voor ieder is thans wat bereid.

Zeer welkom zijn ook alle buren,
Als feestelijk zij zijn gestemd.

Veel zielen kan vreugde ons geven,
Wij voelen ons daarmee content.

Verzameling van vreemde mannen
Uit vroeg'ren en lateren tijd

En dames in 't jacht je gezeten,
Het gaat hier zoo goed als om strijd.

Muziekkorpsen geven ten beste
Wat zij hebben ingestudeerd,

De zangers, zij smeren hun kelen,
Tooneelstukken zijn er geleerd.

In "Zaan zicht" en in 't nieuwe "Zwaantje"
Daar steekt men de handen reeds uit

En .roept men het "w~!kom" n tegen;
Wie weet niet, wat dat nu beduidt?

Wij willen ook hen gaan bezingen,
Want buiten hen zou het niet gaan.

Om 't feest'lijk te maken, deed Gorter
Zeer kranig vernieuwen ,,<le Zwaan".
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Wij gaan in den draaimolen draaien,
De poffertjes lusten wij graag

En wafelen, niet te vergeten!
Wie stopt geen dozijn in zijn kraag?

Het jliiniet om 't een of om 't ander
Van partijzucht, of om geloof!

Maar omdat Zaan dijk telt thans vier eeuwen!
Dat niets dus de vreugd' ons ontroof'!

Forsche, ,kloeke mannen
Van het voorgeslacht,

Door uw krachtig werken
Hebt gij goeds gebracht!

Waar gij zijt begonnen
Bouwen in het klein;

Mag nu na vier eeuwen
Toch Zaan dijk nog zijn.

) b
.

) lSo

N° 22.

,En' nu wij dit weten,
Dat zoo door het kle.in'

't Groote js geworden,
Laat 't tot leering zijn!

In 't klein probeeren
En, strekt 't tot gewjn,

Dat wij 't dan waardeeren )
Als een goed begin. )

Gaan wij dit toepassen,
Ieder in zijn stand,

Dat aan 't groote 't klejne
Ligt ten onderpand,

Ieder zal dan werken,
't ~ij door daad of woord,

Dat hij naar zijn krachten ) b'
Helpt het goede voort. ) IS.

bis.
Zaandij ks- Feestlied.

WIJZE: Vader 'k wil gaan reizen.

Voor vjerhonderd jaren
Werd het toegestaan

Aa!1 een. r-IeyiJric Pietersz.
'n Huisje op te slaan.

Hij begon te timmeren j
Klein was dit begin,

Doch het gaf hem zeker ) b'
Op den duur gewin. ) lSo

Want zijn vijftal zonen
Volgden 't voorbeeld na.;

Ook zij gjngen wonen
Allen hier weldra,

En 't gehucht verrees hier,
"De Vijf Broers" genoemd.

't Werd na tal van jaren ) b'
Rejnde en veer geroemd.) lSo

I En ons dorp zal bloeien
Oan, in later tijd,

Als elk aan het goede
Maar zijn krachten wijdt.

Als elk ,maar zijn plichten
Trouwen goed betracht,

Zal men 't werk voltooien )
Van het voorgeslacht. )

bis.
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't Heug'lijk foest van heden
Word' door 't nageslacht

Na cen tal van jaren
Bens zoo schoon herdacht.

Oorsprong van deez' feestdag
I>ring tot elk dan dOQr!

I>at wij U bezingen ) bi
Nu, vereend in koor.) s.

N° 23.

DE lAANLANDSLHE OUDHEIDKAMER

"Jacob Honig Jansz. Junior."

WIJZE: Té-ré-rè boem-de-jé.

Op ons landlijk schoon Zaan dijk
Is voor iedereen te kijk
De historie van de Zaan;
Bel daartoe maar even aan,
De concierge is Kruisheer,
En die laat je, op mijn eer,
Op verzoek dan alles zien,
Voor een kwartje wel misschien,

Téré-rè boem-de-jé
Wie gaat er met mij mee
Naar d' Oudheidkamer toe ) b'
I)aar kijkt men zich niet moe.) IS.

Veel wat door. het voorgeslacht
Goeds en schoons werd voortgebracht,
Door den tand des tijds gespaard,
Werd daarin bijeengegaard.

Rijk.e k.euzeROUTENPENDULESvoor EETKAMER,met 'I. gangslag.L
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Wie wil b1ik~en in ,'t v.erleên,
Wend' daar dus zijn schreden heen,
Want in voorwerp ~p..geschrift,
Is historie daar gegrift.

Té-ré-rè boem-de-jé, enz.

Wat aIg-root toeristental, \
Voor pleizier soms aan den dwaal;
Brengt zoo aan Zaandijk bezoek,
Bladert in 't historieboek.
En zoo hoort menheind'. en veer
_.. Ik vertel 't je bij mijn eer -
Nog gewagen met veel roem
't Dorpje, dat men Zaandijk noem'.

Té-ré-re boem-de-jé, enz.

Maar niet alles, wat daar past,
Vond een plaats reeds in de kast,
Want nog veel, dat ik aanschouw,
Dat daar niet misplaatst zijn zou.
Bracht men er dat ook dra in,
't Gaf wel kans op groot gewin,
Want het noopt' ons dan misschien
Om het dikwijls te bezien.

Té-ré-rè boem-de-jé, enz.

En de stichter, 't dient gezeid,
Was een man, die in zijn tijd
Veel tot roem deed van de ~aan:
Eere zij daarom zijn naam.
Want aan diens gedachtenis

. Denken wij op 't feest gewis,
En wordt ook zijn naam. genoemd,
Waar men maar op Zaandijk roemt.

Té-ré-rè boem-de-jé, enz.

.'

7
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ZILVEREN MEDAILLE,

INTERNATIONALE BAKKERIJ-TENTOONSTELLING, Amsterdam 1894.
JONGENSBUIZEN, f 1,50 en 1,60,

Gewone maten f 1;75,
Pri,ma Prima (non plus ultra.\ f 2,75.
DRIbBROgKgN vanaf f 1,25, 1,50,

f 1,75, 2,-, 2,25.
Naar maat, prima prima, echte

kleur, f 2,75.

I

In fijn wit Engl. Keper

SI,OOVENzfxrJ~~N, SPUIT- gemaakt, prijs f 2,-.,
Bi} eventueete beJtellîugen der buizen of jassen geUeve men de geheele Wijdte cmLde

borst gemetelt, e,I, de 'IIlouwtengte van af de ludte rug tot de Itand m ctm. op te get:en.

Geel keper SLA.GERS- en KRUI-
DENIERSJA.SSEN:

Jongens-Jassen f l,~, 1,20 en 1,30.
Gewone maten f 1,40 en 150.



J. WIJDOMWz.,WO'rmerveer,
?TOOM- PACAO- EN PHOCOLADEFA)3RIEK.

OPGERU:JHT I8;10.

Specialiteit in Zoete Gl1ocolade,
Flikjes, Reepen , Tablette~, enz. e~z.

Concurreerende prijzen.

STOOM.-MINERAAL WATERF ABRIEK,
J. VVlr~LAARS & 0°,

.AMSTERDAM,THOR~ECKEPLEIN7--9'
Spuitwater op Syphons; Spuitwater op dubb. Syphons;

Spuitwater, Gemberbier, Limonade Gazeuse, Framboisade
IIn Champagne Cider op kogelfteschjcs; Ginger Ale per ftesch;

.Limonade Gazeuse op champ.flesschen; dito op If2 champ.-
ftesschen; Sodawater per ftesch; Lim.-Siroop, Framb.-Siroop,
Gember-Siroop en Cider-Siroop PCI' flesch en per liter.

En verder alle MEDlUINALE WATEREN.

I."

Bij J. DE JAGER Sz.,'
re ZAANDIJH,

ZIJN 'l'E BEKOMEN

fl~f}~~ á'îJ., JI~~iJ~
Merk ZAANDIJK 1494-1894 f 20 per 1000 stuks.

'" Id. I 11 "" 25 11 11 "

11 Id.' R" 11 11 25 11 11

11 ld. 11 1.1 11 11 30 11 11 "
Verpakt in kistjes van IOO stuks.

Deze sigaren zijn gefabriceerd van prima soorten tabak
ne munten uit door geur en smaak.

Tevens handelaar in WIJNEN; zoowel tc 1'cr-

krij,gcn bij hct anker als bij dc flach.

~

.....

~IOLENBERGen.DEKKER"
HAN'DE'L in O:LIÊN

EN

PETROLEUM,
ZAANDAM

Stoom-Chocoladefabriek

,,:Ol! !Ittl!n~"t
Firma 'J. PETTE' Hz.,

~ orlllerveer.
"

IN

10ETE PH~COLADE, TABLET-I' fANTAZI~-

EN PESSERTCHOCOLADE. '

O~.'..al Balie j

REMBRANDSPLEINN'" 19,. AMSTERDAM.

lederen avondGROOTCONCERT,'

door de Weener Dameskapelle,Directrice Mevr.
MAlt y SCHMESCHKALL.

Woensdag en Zondag MATINÉE, van 2 tot 4: uur.
E. V A.N ENKUtTIJZEN.



VRAAC'

MAY's TAFELBESCHUIT
in BUSSEN.

FEEST MOPPEN
à 14 ct, per ons.

na[cIüks verscheGEBAK.JESen TAARTEN.
Maakt bijzonder attent ol'

DE SAUCIJSE-BROODJES,

Koek. en Banketbakkerij-Zaandijk.

ALU; SOORTEN

A. !({JYICEN Az.
MEUBEuMAI{ER te ZAANDIJI{,

MAAK'I\ REPAREERT, BEKJ,EE [) en LEV.

MElTBELEl\ ,
tegenconcurreerende p. ijzen.

FLINKE COLLECTiE VOORHAN N.

Ook verkrijgbaar alle soorteJi GEBftGE .WEENER
JlEIJBELEN uit de fabl'iek van GEBR. HONET, welke
ook, zonder prljsverhooging, kunnen geko ht wOI'den in het
FILU.A.L, Kalverstraat 66/68 A.msterdllID

. Modellenboek ter iázage.

~

J. VAN NUGTER,
KOOGaan'deZAAN,C22en 23.

..

'1 GROOTSTE, GOEDKOOPSTE EN MEEST GESORTEERDE

~atdd= ~aguiîqt '
SPECIALITEIT

IN

V~RB~nRD~~ING~R-NAAIMA~HIN~,
met10jaar [arantieen[ratis onderricht.

Bij 't FEEST te ZA.A.NDIJK verzuilne Blen niet onze
étalages te be7Áchtigen.
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t OUOSTEB10DfOA\), I-t.
tI 1: da8ipe-a8a-ace-,

ROHIN 16 bij den DA.M,

AMSTERDAM.

.ep.' 'V.1Iltie
"

UNION DE PRODUCTEURS,
HANDEL en GROS' en:en DETAIL

in direct geïmporteerde

"

- WIJNEN,BU~T~NLANDS~HGEDI~TlLLEERD,LIKEUREN,

Vruchtenop Brandewijn, en~.

Alle WIJNEN,GEDISTillEERD,en lIKEUREt.Lz~jn.,~l-
daar ook per glas verkrijgbaar. '

Verzendingbuitlm d~ stad geschiedtfranco áa~.huis.

PRIJSCOURANTEN ,GRATIS VERKRIJGBAAR.

i"

\.

0,

I

"~

l

~
4- '

J. KOPfER, Koog aau tie 7,ltll1t.

Wed. K. KAPER Szn., WU/"IItliI'I'Nll',I,

CORN. DEKKER Jr., 7,aa?tllmlt,

'Dcptilholldcr!l del' 111'11I11

w. G. BOElcESenior,
011l'ich1el'del' vi'oegel'efll'lIla C. .J. nOI<][,E &,ZOO~

Sig~telll'abl'ikant-Honevel'allciol',
~

r KAMPEN,

Ge:, €\':stig d se d é i' t 1847,

. Internationaal gedeponeerd.

Oel.den aan onc1erstllllndcmerken:

Pafr. . . . . . . ' . . . . .. ~ ccnt.
Faust 2i
}Vc.'y Weil 2?; "
l-,'oyecto . . . . . .. 2! "
GOI'don 2?; "

Ilolanda . . . . . . . .. :3cel

Mar~ :3 "
La Prcnda :3 "
Planteurs . . . . . ..:3 "

.........................................

<\ ,



BLOK& co,
WIJNHANDELAREN,

Rotterdam-Wormerveer.
,

Generaal-Agenten
voorNederlanden Koloniën

vno de firma

WHSTHNDORP& DlAZ
te MAI1AGA,

voor den VEIa,KOOP van

~paan!idJl!nOognac.

"
.....

I

..

INTERNATIONALEMUZIEKHANDEL. ",

ANTON DE HAAN '" Co.

Goedkoopste Adres voor ,~Muz:iek.
. PIANO'S. ORGELS. enz.

Slagel, SliB ~ 1b1ij de VfiIZlems'i.olait ~
AMSTERDAM. .

~@.. ...8 '"z@~
VERHUURDER VAN

PAARDENen RIJTUIGEN,
te ZAANDAM.

n~bü de HUT van CZAAR PETER DE GROOTE.. "' .

~~, ~~~~~~~1~'~ "~~~~~
van LA.)[PEN, SPIEGELS, SCH~LDERIJEN, PETROLEUM.
STELLEN, alle soorten VEItNIKKELDE GOEDEREN, SPORT-
KA.RREN, RIETEN STOELEN, en verder alles wat tot

DE HUISHOUDINGen liET FEEST
behoort, is bij

c. BR.A..ND~ GUlSPAD, ZAANDIJK.

.
HOR LOC E'S

van uitmunten,de kwaliteit en solide be'Yerking, tegen
uiterst billijke prijzen, vindt ge in u j t geb rei de
sorteering ter GOUDSMEDERIJvan'

G. SCHOORL. te Zaandijk.
OUd en oud bewerkt Goud. en Zilverwerkwordt

tegen hooge'waarde in ruiling genomen.

.A. ~
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W A i\I~,

is het goedli:oop Uf I...~,.. \' 111 (I \ I \ '"

TERIE:eN, GLAS- 011 A" 11111',\\ I' 11" , /( I h I' /,
ARTIKELEN en SPI':I':I.IHI/'.III'III'.' I I

G. BROUWEnCz.,haam/ijlc
MAGAZIlJN

vau MEU:r~liJl .414~N.

fn~~I~G~~ ~n ~uit~G~~ ~inu~rwa~mm,
I{INDERSTOEIlEN, Cl);'..

Eenigadres
VOOR Dg

KöhlerNaaimachines,
met 10 JAAR GARANTIE

en GRATIS onderricht.

JA A G A Z IJ N EN:

N° D 15';, c ';9a.

~1494 20 September 1894.~
~F='@~~~@Y=~

1~~8TWIJZ12A
VOOR

DE HERDENKING

VAN

.

HET 400-JARlGBESTAAN
DER GEMEENTE

ZAAND.IJK,

VAN 15 TOT 22 fEPTEMBER 1894'

~~~

;ZAANDIJK - f. jiEIJNIS Tsz.



\494- ,1i1i~'fifUi7i1 \894-Y AN DE

firma.Wed. G. OUI)Pz.& C~
te PU.RMEREND,

VERKRIJGBAAR

IN HETKOFFIEHUIS"DE lWAAN" TE LAANDiJK,
~::- ~-

Ondermeer' lazenwij in.dePURM.COURNNTvan 6 September1894:
Door 'Burgemeester e~ Wethouder,sder;gemeente ZAAN-

DIJK is aan 'de firma de WED. G. OUD Pz. & 00.,

grossiers in W\j-. vengenocmdege-
nen en Gedistil-"

~ meellte te mogen
l~erd alhier, ver- '.,.,. plaatsen.
gunniÎlg verleend ,.. ,i"': We feliciteeren
om op het eti- deze. firma mèt
quet, van een die eervolle on-

door haltr in'. te. derseheiding. We
voeren n i e u w zijn el' zeker
merk wijn, ht!t van, dat op 16
wapen van bo- Sept. a. s. wan-
neer de gemeente ZAANDI.JK haar 400 JARIGBESTAM~
herdelJkt, menig glaasje wijn uit een fleseh, versierd met
het keurig in kleurendruk uitgeyoerde .wapen van ZAAN,.
DIJK; zal ge~chollkenworden. Of het een echt glas wijn is?
Weest daarvan verzekerd! Daarvoor staat dan ook trou-.. .

wens den sedert jaren gerenommeerden naam der firma
OUD& 00. borg. >
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Zaanhijhntts nn aUnn, bin ~n'

1:1e:E{~(9 'ntt gdngnn~nihban

~HET 4~~-JARIGBE~TAAN~~
der GEMEENTEZAANDIJI{

mnbnttinttnn.,ttnnf gnnnngnn.

yv. JAEESTER,
Logement &.Koffiehuis.

~

f-MSTERDAM. .

....

GEBR. VERHEIJDEN,ZAANDAM,
voorheen J. WERRY,

LEDERHANDEL.
Fabriek van Schoenen, Lederen- Katoen- en Hennip-

drijfriemen , Breukbanden enz. .

REPARATIESwordenspoedigin ordegebracht.

India-Th~ ~-Ond~rn ~nrin[,
gevestigd te GOUDA.

De INDIA THEE is geurig,

-w-s"terhoudend en billii1i: in prijs.



ERRATUM.
-

De eerste groot:e verlich"ting heeft

plaats op den

Eersten Zondagavond

en worden alle illgezeteuen beleef(j uitgenoo(ligd, al-hunne

krachten hiertoe in te spannen.

De Dissolving Vie""vs op Vr~jdagrlVond

vermeld ~ zullen plaats vinden

op Donderda~.
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