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Niet eens zo heel lang geleden was de rijstpellerij
nog één van de belangrijke industriële nijverheden in de
Zaanstreek. De bedrijfstak verdween snel; alleen Lassië
in Wormer bleef over. Daarnaast houdt 'de industriewand'
langs de Zaan (aan de Veerdijk, met de panden Batavia,
Saigon, Bassein, Hollandia en Java) de herinnering aan
de vroeger zo belangrijke economische sector levend.
Het is geen toevalligheid dat juist in Wormer nog sporen
van de vrijwel verdwenen bedrijfstak zijn terug te vinden.
De Zaanse rijstpellerij concentreerde zich voornamelijk
in twee plaatsen: in Zaandam aan de Oostzijde (o.a. Kamp-
huys en Blans) en in Wormer. In laatstgenoemde plaats
werden vooral voor de welgestelde kooplieden en industri-
ëlen van Wormerveer fabrieken en pakhuizen voor de pelle-
rij neergezet. Met name de firma Bloemendaal en Laan nam
een voorname plaats in.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er snel een einde voor
de Zaanse pellerij. De landen waar de rijst werd verbouwd
gingen zelf pellen (dat was overigens een tendens die
zich al in de jaren '20 inzette) en de fabrieken hier
kwamen stil te liggen.
Eind jaren '60 was het doek definitief gevallen.
Met de ondergang van de Zaanse pellerij leek ook de 'in-
dustriewand1 aan de Veerdijk bedreigd te worden. De pan-
den vervielen snel en er werd zelfs al gesloopt. Maar het
tij keerde. De Veerdijk werd weer een stuk bedrijviger
toen zich in 'Batavia' (het eerste pand vanaf de Zaan-
brug) een meubelcentrale vestigde. Kort geleden werd het
pakhuis Saigon (het tweede pand vanaf brug) volledig ge-
restaureerd.

Saigon is sinds kort eigendom van het bouwbedrijf
Somass. Ge Sombroek (één van de twee vennoten van Somass,
de ander is Gerrit van Assema) vertelt: "Wij hadden onze
werkplaats in een klein pand achter Saigon, maar dat
werd te klein. Nou hadden we al vaker naar Saigon geke-
ken en gezegd: "Wat is dat mooi". Maar ja, we wisten dat
het van iemand anders was. Toen we hoorden dat die eige-
naar failliet was gegaan hebben wij contact gezocht met
de makelaar. Wij waren de eerste kandidaat-kopers. Zo is
het mooi gelopen: we wilden het pand graag en dat is ons
nog gelukt ook."

Aanvankelijk was het de bedoeling om het pand beperkt
op te knappen. Het pakhuis stond net een maand op de
provinciale monumentenlijst, en voor de opknapbeurt kwam
subsidie los. Alles was in kannen en kruiken. De steigers
voor de opknapbeurt waren zelfs al besteld. Ge Sombroek:
"Vlak voordat we zouden beginnen kwam er een expositie
in de Zienagoog van afstudeerprojecten van architecten.
Eén van hen, Kees Hoope, had een plan voor de industrie-
straat aan de Veerdijk gemaakt; Saigon was daarin opge-
nomen als theater. Toen we dat plan zagen waren we ver-
kocht; het was zo'n harmonieus geheel... Met dakkapelle-
tjes en sierwerk..."
Met het plan van Kees Hoope benaderden Ge Sombroek en
Gerrit van Assema opnieuw de provinciale monumentendienst.

Daar was men onmiddellijk enthousiast. Zo enthousiast
dat er een uitzondering op de regel werd gemaakt en So-
mass met de uitgebreide restauratie mocht beginnen vóór
de nieuwe begroting was ingediend.
Architect Hoope bleek bereid zijn tekeningen wat aan te
passen en af te staan. En zo begon de restauratie.
Ge Sombroek: "Terwijl we bezig waren hadden we wel het
idee dat het mooi zou worden. Maar we zagen het pas echt
toen het helemaal klaar was. Het resultaat is wonder bo-
ven wonder geworden."
De tekeningen voor het pakhuis Saigon werden gemaakt in
1898; het werd gebouwd in 1899. Ge Sombroek: "Het is he-
lemaal gebouwd op het gewicht van de rijst. Dat woog ge-
weldig. Het pakhuis moest een belasting kunnen hebben
van 800 kilogram per vierkante meter. Je kan het overal
aan zien: de afstanden van de vloerbalKen, de vier centi-
meter dikke vloeren en pilaren, die een onderlinge afstand
van drie meter hebben.

Saigon is gebouwd door Gorter's bouwbedrijf, dat was
gespecialiseerd in dergelijke pakhuizen. Zo'n specialisa-
tie was nodig ook. Batavia, dat hiernaast staat, is door
een ander gebouwd. Daar moesten ze al heel snel Gorter
bijroepen omdat de gevels begonnen te wijken."
Pakhuis Saigon is een enorm groot gebouw. Somass heeft
maar een derde van het pand in gebruik; de rest gaat ver-
huurd worden. De liefhebber haaste zich...

Jan Pieter Woudt.

Rijstpakhuis "Saigon" vóór de restauratie.
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Rijstpalfhais "Saigon* na de restauratie.

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD
Met de uitreiking van de prijzen op de feestelijke alge-
mene ledenvergadering1 d.d. 3-11—86 is de fotowedstrijd
afgesloten.
Op de vergadering waren de foto's van. de eerste twaalf
prijswinnaars te bezichtigen zodat iaën ieder zich een.
indruk kon. vormen van de kwaliteit van. de ingezonden
foto's.
Foto's van. de Zaan.se Schans waren goed. vertegenwoordigd
zoals o.a. blijkt uit de inzending van J. Geensen. Hij
won de eerste: prijs niet een heel vroeg in de ochtend ge-
nomen, kleurenfoto waarbij twee molens als het ware uit
de grondmist oprijzen, met een. rode achtergrond van de
opkomende zon.
H.L. Pelix bracht ook de Zaan.se Schans in beeld echter
nu midden op de dag. Met deze foto, goed voor een, tweede
prijs;, wordt duidelijk, genaakt dat de Za.an.se Schans voor
toeristen een belangrijke bezienswaardigheid is geworden.
De derde prijs ging naar A, Renner met een dubbelfoto
van de; halte Beinbrag. Het woord station kon er kennelijk
niet af bij de Nederlandse spoorwegen. Deze foto symboli-
seert iets van de laatste ogenblikken wan deze halte.
I, Stroobach fotografeerde de verdwijnende oude industrie!.
Zij stuurde een foto van twee half gesloopte oude fa-
brieksgebouwen met tussen de gebouwen in, in de verte,
een nolen. als verwijzing naar een nog eerdere periode.
De prijzen voor de eerste vier bestonden uit waardebon-
nen, van fotohandel Caittsx van resp. f 500,—, f 300,—,
f 200»— en f 100, — ..
Het was de bedoeling dat de volgende vier prijswinnaars
het koek 'Gebouwd, in de Zaanstreek' zouden ontvangen»
oen uitgave ter gelegenheid van het 25~jarig bestaan van
de vereniging "Vrienden va,n het Zaanse Huis", ösze uit-
gave blijkt echter: toch wat neer tijd te vergen dan aan-
vankelijk gedacht werd, zodat, de prijswinnaars zich te-
vreden noesten stelleen met. een vooraankondiging van het
boek met de toezegging dat het direkt na verschijning
bezorgd zal worde».

Bén van deze boeken gaat als vijfde prijs naar N. Oom
dit» een prachtig winters landschap fotografeerde met op
de achtergrond een molen.
J. Kat fotografeerde de Zaan, bij de Veerdijk, te Wörirer
met het. fabriekscomplex "de Moriaan™ en won, daarmee een
zesde prijs. De zevende prijs was weer de Zaanse Schans
maar wel op een bijzondere manier gefotografeerd. De
foto in zwart wit liet een ansichtkaartenstandaard zien
voor een raam met. door de beregende ruit een molen.
B. Rijkes won de achtste prijs met een kleurenfoto van
de Zaan in de ondergaande zon met de; contouren, van de
fabriek "de Adelaar".
Voor de negende tot en met de twaalfde prijs was het,
boek 'De Zaanstreek Belicht." met foto's van Breebaard
beschikbaar, een uitgave van de vereniging "Vrienden van
het, Zaanse Huis™ en de Stichting Uitgeverij Noord-Hol l and.
Eten detail foto van een getrapte weeg met daarin een deur
in zwart wit werd gehonoreerd met de negende prijs.
De enige niet Zaankanter van de twaalf prijswinnaars was
mevr. M..A. Kamminga - van. Raven.zws.ay die de Zaan in zwart
wit fotografeerde vanaf de Zaanse Schans hetgeen goed wgts
voor de tiende prijs.
R. Rijkes fotografeerde een Zaans houten huis zichtbaar
door een weelderige begroeiing, hetgeen de elfde prijs
opleverde,
De twaalfde prijs was een zwart, wit foto genomen vanaf
een iets ander standpunt dan die van de tiende prijs-
winnaar echter met een, heel andere sfeer door een groter
accent op de houtzaagmolens aan de Zaanse Schans met
daarboven een zwaar bewolkte lucht.
Doordat, alle prijswinnaars op de vergadering aanwezig
waren kon ieder z'n prijs persoonlijk In ontvangst nemen
met üe daarbij behorende waardering uit de zaal.

E. v.d. Toorn Vrijthoff,
M. Kat.
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2e pr i jssH.L.Fel ix,
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3e prij's:.4,tonner.

4e prijs:I.Stroobach.
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V E R E N I G I N G TOT I N S T A N D H O U D I N G EN UITBREIDING DER

ZAANLANDSE OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELING
„JACOB HONIG Jsz. Jr." TE ZAANDIJK

In uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen:

Zaandam: Westzijde 352; Oostzijde 242; Oostzijde 221.

Koog a/d Zaan: Lagedijk 52-54; Hoogstraat 6-8.

IN MEMORIAM
De achtste november overleed in het ziekenhuis te Zaan-
dam de heer Jacob Vis.
De heer Vis, afstammeling van een werkelijk oud-Zaanse
familie, voelde zich zeer betrokken bij het wel en wee
van de Zaanstreek, en hierbij nam de Zaanse historie en
bescherming van historische voorwerpen en gebouwen een
grote plaats in.

In 1941 werd de heer Vis benoemd tot bestuurslid van on-
ze vereniging. Hij nam de plaats in, die vrij kwam door
het overlijden van zijn vader. Hij vervulde eerst de
functie van secretaris, werd later penningmeester en
tenslotte in 1963 voorzitter, wat hij bleef tot hij af-
trad in 1981. Hij bleef bestuurslid tot zijn overlijden.
Om zijn grote verdiensten werd hij in 1981 benoemd tot
erelid van onze vereniging.
Ook in het bestuur van de Stichting "de Zaanse Schans"
bleek zijn betrokkenheid en zijn goede inzicht in de
problemen bij de opbouw van deze Zaanse buurt.
Zeer vele malen richtten zijn wandelingen zich naar ons
museum en naar de Zaanse Schans om daar contact te heb-
ben met de verschillende medewerkers en bewoners.
Wij zullen de heer Vis, met zijn lange ervaring als be-
stuurslid, zeer missen. Zijn weloverwogen oordelen en
zeker ook zijn vriendschappelijke omgang met ons zullen
wij ons lang herinneren.

J. A. Latenstein.

RESTAURATIENIEUWS
In voorbereiding zijnde plannen:

Zaandam: Zuiddijk l, Ned. Herv. Kerk; Westzijde 185;
Hogendijk 13-15.

Koog a/d Zaan: Kerkstraat 14, Ned. Herv. Kerk; Zuidein-
de 50; Hoogstraat 4; Museumlaan 18;

Zaandijkj Lagedijk 13; Lagedijk 104; Boschstraat 1.

Krommenie: Noorderhoofdstraat 131, Oud Kath. Kerk.

Westzaan: v/h Overtoom 56; J.J. Allanstraat 119-121;
J.J. Allanstraat 375-377; Kerkbuurt 49-51; J.J. Allan-
straat 323.

Wormer: Schuur bij de molen "De Koker".

Krommenie: Noorderhoofdstraat 45; Noorderhoofdstraat 79;
Kerkplein 8.

Westzaan: J.J. Allanstraat 382; Zuideinde 239.

Gereedgekomen werken:

Zaandam: Zuiddijk l, Ned. Herv. Kerk.

Koog a/d Zaan: Kerkstraat 14, Ned. Herv. Kerk; Museum-
laan 18.

Wormerveer: Noordeinde, Ned. Herv. Kerk.

Krommenie: Zuiderhoofdstraat 115.

Westzaan: molen "De Schoolmeester"; molen "Het Prinsen-
hof".

Wormer: pakhuis "Saigon" (aan de Zaan) reconstructie-
werk gevel.

Jisp: Het Heerenhuis in Spijkerboor.

P.S. In dit kader lijkt het mij goed om nog enkele pun-
ten met betrekking tot de nieuwe Rijkssubsidierege-
ling Restauratie Monumenten onder de aandacht te
brengen.

a. Subsidieaanvragen ten behoeve van restauraties moeten
via de gemeente worden ingediend.
Subsidie wordt uitsluitend verleend aan de eigenaar
van een monument indien dit voorkomt op het gemeente-
lijk meerjarenprogramma. Dit programma omvat een ter-
mijn van 5 jaar en geeft een overzicht van de te ver-
wachten restauratie in die periode.
De gemeente moet jaarlijks dit, eventueel bijgewerk-
te, programma indienen bij het Ministerie van W.V.C.
In het afgelopen jaar zijn de gegevens hiervoor door
middel van een enquête verzameld.

b. De nieuwe subsidieregeling geeft de mogelijkheid tot
voorfinanciering.
Hierbij speelt het Nationaal Restauratiefonds een
rol.
Wanneer men eenmaal een subsidietoezegging heeft ge-
kregen dan zal deze, als regel, over 4 jaar uitbe-
taald kunnen worden.
Dit betekent niet dat de eigenaar met de uitvoering
van de werkzaamheden 4 jaar moet wachten.
Het Nationaal Restauratiefonds zal kontakt met de ei-
genaar opnemen om hem de mogelijkheid tot voorfinan-
ciering te bieden.

c. Monumenten-eigenaren die geen fiscale aftrekmogelijk-
heden hebben, komen voor een verhoogd subsidie-percen-
tage in aanmerking. Eigenaren die wel fiscale aftrek-
mogelijkheden hebben krijgen dus een lager percentage,
maar kunnen daarnaast bij het Nationaal Restauratie-
fonds een gunstige lening afsluiten.
Ook in deze gevallen neemt dit Fonds kontakt op met
de eigenaar.
Tegelijk met de subsidie-aanvraag kan een eigenaar
aan de Inspecteur van de Belastingen te Zeist een uit-
spraak vragen over de fiscale aftrekmogelijkheden.

Ten slotte:

Wilt U hierover nadere informatie?
De gemeente heeft uitvoerige folders voor u beschikbaar.

G.H. Smit „sectie Monumenten.
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PAKHUIS ARCHANGEL' TE WORMERVEER
Aan het Noordeinde no. 65 te Wormerveer staat pakhuis
Archangel. Dat wil zeggen: op het moment dat ik dit
schrijf staat het er nog, maar tegen de tijd dat dit num-
mer van "Anno" u onder ogen komt zal het zijn afgebroken.
Het verdwijnen van het pakhuis is echter niet zonder slag
of stoot gegaan, en vormt feitelijk het sluitstuk van een
•jarenlange touwtrekkerij om de vraag of het pakhuis nu
wel of geen monument is.
Voor de stichting Zaans Schoon was het antwoord op deze
vraag niet moeilijk. Gezien de cultuur-historische waarde
van dit pand verdiende het naar onze mening een plaats
op de lijst van beschermde monumenten. Aanvankelijk bevon-
den wij ons daarbij in het gezelschap van de minister van
(toen) Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk.
"Archangel" werd namelijk in 1967 op de monumentenlijst ge-'
plaatst. Aan een rapport dat de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg over "Archangel" samenstelde, worden onder
meer de navolgende gegevens ontleend:
1 "Noordeinde 65 is een groot houten pakhuis op een grond-
vlak van circa 6 m. bij ruim 18 m., voorzien van een hoog
pannendak. De oudste delen zullen vroeg 17de eeuws zijn.
De constructie tussen de kop en de eindwand wordt gevormd
door tien zware jukken waarboven een grote bok met haan-
houten.
De doorsnede van de bovenbalken zijn circa 25 bij 38 cm.
Acht van de jukken hebben rechte korbelen, maar de voor-
ste twee hebben aan de linkerkant ..gebombeerde korbelen
waarvan de pen met maar liefst vier toognagels in het gat
van de bovenbalk wordt gehouden. Alles wijst er op dat dit
pakhuis voor zeer zware lasten bestemd was. De jukken met
gebombeerde korbelen zullen uit de eerste helft der 17de
eeuw dateren; de acht andere zullen jonger zijn, misschien
nog 17de, misschien 18de eeuws.
De bokken dateren van latere tijd, wellicht uit de 19de
eeuw. Nog later is de kap beschoten, en weer met rode
Holandse pannen bedekt.
Het resultaat is dat het pakhuis inwendig behoorlijk is
geconserveerd en constructief in zeer redelijke staat
verkeert".
Voorts vermeldt het rapport dat het pakhuis en het er
naast gelegen woonhuis no.66 een karakteristieke groep
gebouwen vormt op een licht naar voren komende plaats
aan het Noordeinde. Aangezien pakhuis en woonhuis niet
al te zeer beklemd liggen tussen fabrieksgebouwen -al-
dus nog steeds het rapport - hebben zij hun zelfstandig-
heid weten te bewaren. Het rapport eindigt met de aanbe-
veling om het pakhuis op de monumentenlijst te handhaven.
Het mocht echter niet zo zijn, want in 1976 werd het pak-
huis weer van de monumentenlijst afgevoerd. De Kroon over-
woog daarbij onder meer dat "Archangel" weliswaar oudheid-
kundige en volkskundige waarde bezat, maar dat het belang
van de toenmalige eigenaresse van het pakhuis bij eventu-
ele sloop daarvan zwaarder diende te wegen.
Begin 1985 achtte Zaans Schoon de tijd rijp om te trachten
opnieuw tot bescherming van "Archangel" als monument
te geraken. Het belang van het behoud van het pakhuis
woog nu zwaarder dan 10 jaar daarvoor. Immers, in de tus-
sentijd zijn vele pakhuizen langs de Zaan verdwenen.
Zonder aanspraak te maken op volledigheid noem ik de pak-
huizen Vereeniging te Zaandijk (verbrand), Bergen te Wor-
mer (gesloopt), Verkeerd Begrepen te Wormerveer (verbrand),
Galatz te Zaandam (verbrand) en een pakhuis aan de Dubbe-
le Buurt te Wormerveer, naar ik meen: de Vriendschap
(verbrand). Bovendien was in de tussentijd gebleken dat
de sloopplannen voor het pakhuis minder dringend waren
dan aanvankelijk voorgewend; het pakhuis stond immers
nog.
In verband met onze hernieuwde aanvrage tot bescherming
heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opnieuw een
onderzoek ingesteld naar de cultuur-historische waarde
van het pakhuis. Ambtenaren van de rijksdienst waren bij-
zonder enthousiast na hun onderzoek van het pakhuis en
achtten het minder juist dat het pand destijds van de mo-
numentenlijst was afgevoerd.

In de tussentijd, voorjaar 1986, heeft de huidige eigena-
resse van "Archangel", Genius Klinkenberg B.V., een
sloopvergunning voor het pakhuis aangevraagd en verkre-
gen. Het pakhuis zou moeten wijken voor de aanleg van
parkeerplaatsen. In verband met de beoogde plaatsing van
het pakhuis op de monumentenlijst, heeft Zaans Schoon bij
de Raad van State om schorsing gevraagd van de sloopver-
gunning.
Met dit verzoek had de stichting succes. De sloopvergun-
ning werd geschorst, echter slechts tot 30 dagen nadat
het gemeentebestuur van Zaanstad definitief zou hebben
beslist op de door Zaans Schoon ingebrachte bezwaren te-
gen de sloopvergunning. Toen deze bezwaren door de gemeen-
te werden afgewezen, zag de stichting zich genoodzaakt om
nogmaals bij de Raad van State om schorsing van de sloop-
vergunning te vragen. De tweede maal lukte dat niet meer,
mede omdat de Welstandscommissie inmiddels een advies had
uitgebracht, waaruit de voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State afleidde dat sloop van het
pakhuis het stadsbeeld ter plaatse niet zou schaden.
Daarmede waren de middelen van de stichting om het pak-
huis aan de Zaan te behouden, uitgeput. Graag wil ik hier
echter nog ingaan op enkele omstandigheden die mede een
rol hebben gespeeld bij het uiteindelijk mislukken van dit
project.
Op de eerste plaats bleek de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, die toch enthousiast was ter zake het behoud van
het pakhuis ter plaatse, bijzonder veel tijd nodig te heb-
ben om haar bevindingen in een ambtelijk rapport neer te
leggen. Een dergelijk rapport zou een belangrijke steun ge-
weest zijn bij de schorsings-procedures voor de Raad van
State. Dit rapport, waarvoor de basis feitelijk aanwezig
is in het oude rapport waaruit ik hierboven citeerde, is
thans nog niet gereed.

Voorts was daar het jongere plan van een stichting om
"Archangel" over te plaatsen naar Nauerna. Hoewel Zaans
Schoon bewondering heeft voor dit plan, bleek het uitein-
delijk meer te zijn dan een "reddingsoperatie". Het plan
ging een eigen leven leiden, en uiteindelijk ontstond een
belangentegenstelling tussen de betreffende stichting en
Zaans Schoon.. Tegen de achtergrond van wederopbouw van
"Archangel" elders in de Zaanstreek, kreeg de wens van
Zaans Schoon om het pakhuis ter plaatse te behouden, he-
laas een minder dringend karakter.

H. Pielkenrood

Noot: Verdere gegevens over het pakhuis "Archangel" kan
men lezen in; J. Aten, "Wormerveer langs weg en Zaan",
p. 252.

BERICHT
DE BEELDENTUIN IN ZAANDIJK.

De nieuwe eigenaar van de beeldentuin in Zaandijk,
de Stichting Siertuinen Edam, voorzitter de heer
Fruytier, heeft plannen ingediend om te komen tot
herstel van de tuin. Daartoe is de tuinarchitect
A. van Weeren aangetrokken. Naar we hopen zullen de
plannen welke door de gemeente moeten worden beoor-
deeld en doorgezonden aan de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg, ook voorgelegd worden aan Zaanse des-
kundigen op dit gebied en aan de bewoners van de Gorters-
hoek in Zaandijk. De mogelijkheid wordt overwogen om de
tuin daarna voor het publiek open te stellen.

UW KOPIJ VOOR HET MAART-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l FEBRUARI TEGEMOETl!!
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Pakhuis "Archangel"
aan het Noordeinde.

26 JAAR ZAANSE SCHANS, DEEL l
Vijfentwintig jaar Vrienden van het Zaanse Huis, vijfen-
twintig jaar Zaanse Schans en de honderdste aflevering
van Anno... In 1986 (het jaar van deze ronde getallen)
is er voor de liefhebbers van de Zaanstreek heel wat te
vieren geweest. En dat is ook gebeurd: in het kader van
de jubilea is een aantal boeken verschenen - waarvan
'Gebouwd in de Zaanstreek' van S. de Jong en J. Schipper
jr. dat nog op stapel staat zonder twijfel het belang-
rijkste is - en het 25-jarig bestaan van de Zaanse
Schans werd bijvoorbeeld gevierd met een - door slecht
weer jammer genoeg deels in het water gevallen - illumi-
natie van de Schans.
De ronde getallen waren de aanleiding, maar voor de lief-
hebbers van de Zaanse houtbouw was er ook werkelijk re-
den voor enige feestelijkheid. Het gaat steeds beter met
het Zaanse huis en met de aandacht daarvoor. Overal in
onze streek is het te zien: geveltjes die jarenlang ver-
weerd en met afgebladderde verf aan de weg stonden wor-
den weer fris-groen geschilderd; in de Domineestuin te
Zaandijk bouwden enthousiastelingen een nieuw (maar van
karakter oud Zaans) woonbuurtje op (een initiatief dat
navolging verdient en krijgt); en ook de televisiemakers
in Hilversum lijken - getuige uitzendingen als Kerkepad
en Ontdek je Plekje - de schoonheid van de Zaanstreek,
met haar karakteristieke bouw, ontdekt te hebben.
Zo is het niet altijd geweest. In een periode van hon-
derd jaar is er enorm veel veranderd in de Zaanstreek.
Het van karakter landelijke industriegebied werd een
stad. Wegen moesten verbreed worden, huizen die in de
weg stonden werden gesloopt en de groeiend?; industrieën
hadden steeds grotere panden nodig. Ruim honderd jaar
geleden fotografeerde J. Breebaard de Zaanstreek (de fo-
to's zijn kortelings gebundeld in het ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Vrienden uitgegeven 'De
Zaanstreek belicht'), met haar karakteristieke paden,
sloten en houten pandjes.
Wat is er van overgebleven? En wie herkent de Zaanstreek
nog in de volgende reisbeschrijving (uit 1874 van Edmon-
do de Amicis)? "Het is een miniatuurbouw, die op tien
pas van u af is en die in de verte schijnt te liggen:
een snipper van een stad; een menselijke bijenstal, waar
de mensen reuzen schijnen en de katten van de straat op
het dak springen.(...) Zijn dat werkelijk mensen die dat

gemaakt hebben? - vraagt men zich daarbij af. En is dat
een echte stad? En zal ze daar volgend jaar nog staan?
En is ze niet misschien slechts gemaakt voor een feest,
en zal het hele boeltje niet de volgende week opgepakt
en opgestapeld zijn in een pakhuis van de decorateur te
Amsterdam? O! Grappenmakers van Hollanders!" (Uit Neder-
land en zijn bewoners, uitgave L.J. Veen).
Zo krijgt dit verhaal een rare wending. Het begon met
de constatering dat het goed gaat met het Zaanse huis,
en vertelt vervolgens hoeveel er verdwenen is. Het klopt
beide. Ja, er is veel veranderd en verdwenen in de Zaan-
streek; zoveel dat de vraag van De Amicis "Zal de stad
daar volgend jaar nog staan?" een wat wrange lading
krijgt. Maar ook: Ja, het gaat goed met het Zaanse huis.
Door enthousiasme en idealisme gedreven heeft een groep
Zaankanters in de twintigste eeuw de waarde van de cultu-
rele traditie ingezien en zich ingespannen om daar iets
van te behouden. Het was de groep molenliefhebbers die
in 1925 Vereniging de Zaansche Molen oprichtte en er voor
zorgde dat de resten van de vroegere molenrijkdom van de
Zaanstreek gespaard bleven; het was de groep (amateur-)
historici die na de oorlog het blad de Zaende begon en
de kennis van de Zaanse geschiedenis belangrijk aanvul-
de; het was de groep liefhebbers van de Zaanse houtbouw,
die ervoor zorgde dat in de Kalverpolder de Zaanse
Schans werd aangelegd. Zij zijn het die wij dank ver-
schuldigd zijn, die er voor hebben gezorgd dat er in ie-
der geval iets (maar nog steeds veel te weinig!) van een
Zaans cultuurbesef bewaard is gebleven, en dus indirect:
dat verweerde geveltjes weer groen worden geschilderd.
1986 was het jaar van de jubilea. Het is bijna ten einde,
we gaan naar 1987 toe. De Zaanse Schans bestaat 26 jaar
en we gaan over tot de orde van de dag. Voor Anno is dat
een aanleiding om -na de jubileumjubels- eens te kijken
hoe het nu werkelijk met de Zaanse Schans gaat. Wat is er
na 26 jaar overgebleven van de oorspronkelijke doelstel-
ling? Hoe beïnvloeden de miljoen toeristen het beleid
ten aanzien van de Zaanse Schans? Hoe verhoudt de commer-
cie zich tot de bewonersbelangen, en waar komt het geld
terecht?
Op deze en andere vragen hopen wij in een reeks artike-
len in Anno antwoord te gaan geven.

Jan Pieter Woudt.
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ALLURE VAN WELEER IN DE OUDHEIDKAMER
In de Zaanlandse Oudheidkamer komt men naast de gewone da-
gelijkse dingen ook pronkstukken van weleer tegen zoals de
hier afgebeelde fruitschalen die ook als kandelaar ge-
bruikt kunnen worden.
Men mag aannemen dat de lezers van "Anno" de Zaanlandse
Oudheidkamer allemaal wel kennen, maar door de wisselende
exposities is er steeds wat anders te zien en wanneer men
zich hierin verdiept is het wonderbaarlijk wat er allemaal
bijkomt. Deze fruitschalen/kandelaars zijn een jubileum -
geschenk aan Hendrik Jan Smit. Om dit te gebruiken moest
men dus thuis wel regelmatig grote diners hebben. Volgens
het boek "Uit den gulden bijkorf" had de eigenaar dit ver-
moedelijk ook wel. Hijzelf kwam uit een gezin van elf kinde-
ren en zijn oom Barend had in twee huwelijken vier en twin-
tig kinderen!
Een energieke familie.
Mr. Hendrik Jan Smit behoorde tot de "groten" uit de Zaan-
streek. Hij was te Zaandam koopman en oliefabrikant en heef-
veel voor de gemeenschap gedaan. Zo was hij burgemeester
van Zaandam, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal,
lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de
Eerste Kamer, voorzitter van de Kamer van Koophandel,
hoofd Ingeland van diverse polders, voorzitter van de
Vereniging Noorder IJ- en Zeedijk, Hoogheemraad van ver-
schillende waterschappen, Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw.
Hij woonde in het koopmanshuis benoorden de Papenpadsluis.i
Deze burgemeester zei: "Ik doe mijn best voor de gemeente
en indien ik onverdiende ernstige kritiek krijg, dan stap
ik op".
En zo gebeurde het na het Kermisoproer in Zaandam in 1871
In de "Zaanlandsche Courant" van 2 september 1871 stond
dat de Gemeentebesturen de bevoegdheid hadden om kermis-
sen en jaarmarkten te schorsen wegens epidemische ziek-
ten. (Deze krant verscheen alleen Zaterdags en had 4 pa-
gina's, de prijs was per 3 maanden f. l, —, franco per
post).
Met het oog op de heersende cholera besloot het gemeen-
tebestuur in dat jaar geen kermis te houden. Dit was
niet naar de zin van een deel van de bevolking. Het ver-
volg lezen we in het politie-procesverbaal van 30 augus-
tus 1871.
"De heer Pieter Kluyver, oud 52 jaar, geboren te Koog,
wonende te Zaandam, lid van de gemeenteraad, verklaart
dat op 29 augustus 1871 omstreeks half elf een massa per-
sonen voorbij zijn woning kwam, schreeuwende en zingende:

Hop, hop, hop
Hang de burgemeester op
G..verdomme
De kermis zal komme
De heren van den raad
Loopen dronken langs de straat

Bij de heer Kluyver werd een glazen deur ingeslagen.
In het volgende procesverbaal lezen we: "Vijf schutters
verklaren op 29 augustus 1871 te zijn opgeroepen om het
huis van de burgemeester te bewaken waar een joelende en
schreeuwende menigte was van enige honderden mensen. Om-
dat de mensen nog al opdrongen kregen zij bevel om met ge-
velde bajonet te gaan staan. Hierna trad Hendrik Potde-
vin uit de Koog, een 21 jarige kuipersknecht naar voren,
ging tegen de bajonetten aanstaan, zeggende: "slakken-
stekers", "aardappelprikker", donder op, wij moeten er
door".
Dit procesverbaal werd door alle schutters ondertekend,
behalve door Krui ver, die geen schrijven had geleerd.
Door de behoedzame houding van burgemeester en politie
liep alles goed af op een enkele ruit na, die ingeslagen
werd.
Toch werd het noodzakelijk gevonden een detachement huza-
ren uit Haarlem te ontbieden. Tegelijkertijd (31 augustus)
diende de burgemeester zijn ontslag in.
Hierna namen de Kermisrellen een afschuwelijke wending.
In het politie procesverbaal lezen we:
In de nacht van de eerste op de tweede september 1871
vindt de tweede charge van de cavalerie plaats op de
Stationsweg tussen twaalf en half één.
Men vond hierna erg bloedend op straat Pieter Wijngaarden,
in de wandeling Winkel hetende, oud 45 jaar. Nog dezelf-
de nacht is van Wijngaarden aan zijn verwondingen overle-
den. Hierna is het detachement huzaren teruggeroepen en
vervangen door infanterie.
Het jaar dat de kostbare tafelstukken aan burgemeester
Smit aangeboden werden was 1869, hij was toen op het hoog-
tepunt van zijn carrière.
Latere generaties waardeerden burgemeester Smit door in
Zaandam een straat naar hem te vernoemen.
Bij het geven van een zeer kostbaar geschenk vraagt men
zich allereerst af waar de ontvanger gelukkig mee is.
De smaak van zo'n honderd jaar geleden is voor ons moei-
lijk te begrijpen. De voorstelling van de zilveren vrouwen-
figuur die de kristallen fruitschaal draagt moet de eige-

Afb.l:Drie coupes,waarvan één
op wit-,twee op zwartmarmeren
voetstuk,resp.met de voorstel-
ling van een vrouwfiguur met
graanproducten,één met de
Hoorn des Overvloeds en één
met druiven onder een prieel
dat een kristallen schaal
draagt.Op de voetstukken
schildjes met de opschriften:
"De Zaanlandsche Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan
haren Voorzitter,23 mei 1843-
1868" en "Aan Mr.H.J.Smit,Lid
van de Gemeenteraad van Zaan-
dam 1844-1869,aangeboden door
den Raad en Secretaris der Ge-
meente Zaandam l October 1869".
Daarbij twee kaarsenhouders met
rankwerk en de dop versierd met
v lamornament.
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naar wat gezegd hebben.
Nu mag Demeter (Ceres) bekend zijn bij gymnasiasten of bij
mensen die belangstelling in mysteriediensten van vroe-
ger hebben, doch de grote massa wordt er niet door aan-
gesproken .
De figuren onder de fruitschalen zijn voorbeelden van de
neoclassicistische richting in de kunst. Dit is een na-
volging van Grieks-Romeinse voorbeelden. Ze waren een
reactie en een vervolg op de barok en rococo, door de
herontdekking van de antieke cultuur. Onder meer dank zij
de opgravingen in Pompeiï en Herculaneum en de studie
van onder andere de Duitse archeoloog Winkelmann.
De maker van deze zilveren voorwerpen is de Amsterdamse
zilversmid D.J. de Haas die werkte van 1854 tot 1876.
Eén van de belangrijke waarden van een museum is, dat wij
iets van de smaak en waarden in het leven van onze voor-
ouders kunnen aanschouwen, het begrijpen is veel moei-
lijker.

J.C. de Jong

Links:De Godin van de Landbouw en
de Oogst Ceres (Demeter).In de
rechterhand een schotel met vijf
maiskolven,op het hoofd een bos
aren,die met de linkerhand (met
sikkel) wordt vastgehouden.

Midden:Deze fruitschaal-kandelaar
stelt voor een vrouw voor een
boom met in de rechterhand een
kan en in de linkerhand een drui-
ventros.Dit is Maenade (Bacchante),
een volgelinge van Dionysus (Bacchus),

Rechts:Fruitschaal-kandelaar met de
voorstelling van een man.In de rechter-
hand een sikkel,in de linkerhand de
Hoorn des Overvloeds.

Boven:Detail van foto links.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 1985-1986
Debetzijde staat ontvangsten en uitgaven 1985/1986 Staat van ontvangsten en uitgaven 1985/1986

Saldo 30-9-1985

Contributies

Rente

ƒ 45.662,87

ƒ 17.318,—

ƒ 1.990,37

Zaanlandse Oudheidkamer (afn.ANNO) ƒ 425,—

ƒ 65.396,24

Posterijen ƒ 1.686,24

Anno 3 x ƒ 3.466,89

Sociale Werkvoorziening ƒ 1.898,80

Jaarvergadering incl. projectie/
film ƒ 283,—

Briefpapier/enveloppen ƒ 2.911,—

Nieuwe schrijfmachine ƒ 1.332,70

Mevr. v. Leeuwen, geschenk ƒ 90,—

Groepsfoto, bestuur Anno ƒ 70,—

Overlijdensadvertenties
Ere-voorzitter ƒ 184,09

Secr/penn. ƒ 8 0 , —

Vergaderingen jaarmarkt ƒ 62,25

Kiek de Zaan ƒ 1.350,75

Kamer van Koophandel ƒ 60,—

Diversen ƒ 103,60

Saldo per 30.9.86 ƒ51.816,92

ƒ 65.396,24

J. Benjamin,penningmeester.

AANBIEDING
UW ANNO'S INGEBONDEN
Zoals U hebt kunnen lezen hebben wij
Eric Schots,handboekbinder te Krommenie bereid
gevonden om Uw jaargangen van "ANNO" in te bin-
den.Om de prijs zo laag mogelijk te houden is
er gekozen voor één standaard-uitvoering,die U
hierbij ziet afgebeeld.Uw jaargangen worden ge-
bonden in een luxe,stevige groene linnen band
met goudopdruk op de rug.Er wordt uitgegaan van
ongeveer 10 jaargangen,oftewel 50 nummers.

Eric Schots kan ook aan andere
wensen m.b.t. de uitvoering
tegemoet komen,uiteraard tegen
aangepaste prijs en na overleg.

De prijs voor de STANDAARD-UIT-
VOERING bedraagt ƒ 35,— per
band.Voor inlichtingen en
bestellingen:Eric Schots,
tel.075-28 71 51.

NIEUWS
OVER DE JUBILEUMBOEKEN
1. Op maandag 3 november j.l. is tijdens de ledenverga-

dering in "de Lelie" door de voorzitter van Stich-
ting Uitgeverij Noord-Holland de heer drs. C.A. Wbudt,
"De Zaanstreek belicht", foto's van Breebaard 1863 -
1878 aan de voorzitter van onze vereniging, de heer
R. Sman, overhandigd.
Vanaf dat moment was dit unieke boek in de boekhandel
voor f. 27,50 te koop.
Aan dit boek hebben meegewerkt: Klaas Woudt, en Jan
Pieter Woudt (tekst) en Ron Brinkman (vormgeving).
Verwacht kan worden, dat dit boek spoedig uitverkocht
zal zijn; vandaar dat u, als lid, aangespoord wordt,
dit boek snel aan te schaffen.

2. Helaas is de verschijning van "Gebouwd in de Zaan-
streek" enigszins vertraagd. Dit omvangrijke boek,
vol illustraties, vraagt zeer veel zorg.
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VERSLAG JAARVERGADERING 3 NOVEMBER J.L.
Een druk bezochte, extra gezellige en feestelijke jaar-
vergadering. Ditmaal gehouden in Kijkschuur De Lelie op
de Schans. Gratis koffie en koek en live pianomuziek.
Door de voorzitter werd de aanwezigheid genoemd van mevr.
Bouman en de heren Klaas Woudt, Jan Piet Woudt en Van
Leeuwen (voorzitter Zaans Schoon). De komst van wethou-
der Brinkman (voorzitter Zaanse Schans) en de heer Cees
Woudt (voorzitter van Stichting Uitgeverij Noord-Holland)
werd later op de avond verwacht.
Er waren nogal wat ongebruikelijkheden op deze avond.
Daar was het aanbieden van het fotoboek van Breebaard
"De Zaanstreek belicht" door de heer Cees Woudt aan onze
voorzitter, de Heer Ron Sman, die het op zijn beurt weer
aanbood aan de Heer Brinkman, in zijn dubbelfunctie van
wethouder van culturele zaken en voorzitter van de Stich-
ting De Zaanse Schans. Een ander ongewoon iets was de
prijsuitreiking van de 12 hoofdprijswinnaars van de foto-
wedstrijd "Kiek de Zaan". De le prijs werd gewonnen door
de Heer J. Geensen uit Koog aan de Zaan. Een derde uit-
zonderlijkheid was de opluistering van de pauze door het
ten gehore brengen van levende (of, zo U wilt, live)
pianomuziek. Aan dit alles was dan ook het 25-jarig
jubileum van de vereniging debet.
Twee duistere momenten heeft het jubileumjaar 1985/1986
gekend: het overlijden van de Heer Ads. Bouman, onze ere-
voorzitter en van Mej. Dr. Margaretha Verkade, kenner bij
uitstek van de historie van de Zaanstreek. Beiden werden
in een ogenblik van stilte herdacht.
Vele positieve ontwikkelingen in het afgelopen vereni-
gingsjaar konden genoemd worden: de voltooiing van Domi-
neestuin (volgens voorzitter Sman zullen de laatste be-
woners met Kerstmis wel bij de warme kachel kunnen zit-
ten) ; de ontwikkeling van het schcol-les-project voor de
Zaanse basisscholen, om de jeugd meer interesse bij te
brengen voor ons cultuurbezit, want het gezegde luidt:
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Positief was ook
de onverwacht grote deelname aan de wedstrijd "Kiek de
Zaan". De 12 bekroonde foto's waren ter bewondering aan-
wezig. Het overvaren van pakhuis "De Wildeboer" naar Wor-
merveer was een hoopvolle gebeurtenis. Tezijnertijd hopen
we in dat pakhuis vergader- en archiefruimte te krijgen.
Een hoogtepunt in dit f eest jaar was het verschijnen van
het fotoboek van Breebaard. Al de aanwezige leden konden
op deze avond dit boek, vers van de pers, tegen geredu-
ceerde prijs aanschaffen. Daar werd gretig gebruik van
gemaakt. Jammer, dat het boek "Gebouwd in de Zaanstreek"
van de Heren S. de Jong en J. Schipper niet op tijd klaar
kon zijn. Dat zal zeker wel december worden. Het uitgeven
van boeken blijkt dan ook een zeer complexe zaak te zijn.

Volgens de berichten van de Stichting Uitgeverij
Noord-Holland, die samen met onze vereniging het boek
uitgeeft, zal de verschijning nu begin 1987 plaats-
vinden. Wij houden u, via de pers, op de hoogte van
de exacte, definitieve verschijningsdatum.

Dit prachtige boek van rond 200 bladzijden kunt u ver-
krijgen door overmaking van onderstaand bedrag op post-
giro 742899 ten name van penningmeester Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis" te Assendelft onder ver-
melding van "Gebouwd".

Het over te maken bedrag is:
- voor leden in de Zaanstreek, thuisbezorgd f 39,50
- voor leden buiten de Zaanstreek

incl. verzendkosten f 44,—
- voor niet-leden in de Zaanstreek,

thuisbezorgd f 49,50
- voor niet-leden buiten de Zaanstreek,

incl. verzendkosten f 54,—

Het boek is voor f 49,50 na verschijning tevens ver-
krijgbaar in de boekhandel onder ISBN 90-71123-04-91.

Helemaal betreurenswaardig was, dat de befaamde Beelden-
tuin aan de Gortershoek in Zaandijk niet in een beheers-
stichting kon worden ondergebracht. Een stichting, die
vergeefs in het leven geroepen werd door de Stichting
Zaans Schoon, de vereniging Bewoners Gortershoek en on-
ze vereniging. Helaas is, ondanks vergevorderde bespre-
kingen, de tuin overgegaan naar een stichting in Edam.
Wij zijn niet zo blij met deze ontwikkeling en wachten nu
maar af.
Trots konden we ook zijn op de bijdrage die van uit de
Zaanstreek is geleverd aan de evenementen van "Kerkepad"
en "Ontdek-je-plekje". We hebben met ons Zaans schoon op
de televisie kunnen pronken, dat is buiten kijf. Aan vele
geïnteresseerde bezoekers heeft het toen in onze contrei-
en niet ontbroken.

Prozaïsch onderdeel van de vergadering was de voorlezing
van de notulen en de verslagen van de secretaris en de
penningmeester. Er waren geen op- of aanmerkingen.
Uit het financiële verslag bleek dat er geen teruggang
meer was in de inkomsten aan contributies en dat de cij-
fers beter waren dan van het jaar daarvoor. De opmars van
de vereniging lijkt weer te zijn begonnen! Op verzoek van
de kascommissieleden, Mevrouw Duyvis-Veen en de Heer Piel-
kenrood, verleenden de vergaderde leden aan de penning-
meester decharge voor zijn gevoerde beleid. Volgend jaar
zal de commissie bestaan uit Mevr. Duyvis en de Heer Piet
van Nugteren. Aplaus! Ook klonk er, hoe kan het ook an-
ders, een warm aplaus bij de herverkiezing van de bestuurs-
leden Ron Sman en Ron Brinkman.
Behalve bloemen, die werden uitgereikt aan de drie heren
Woudt en Ron Brinkman vanwege hun werkzaamheden bij de uit-
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gave van het boek van Breebaard, werden er nu ook nog
pluimen gestoken op de hoeden van de heren S. de Jong en
Ron Brinkman, omdat zij, als redactieleden, van Anno zo'n
bijzonder fraai en interessant blad weten te maken. Dan
waren er nog bloemen voor Mevrouw S. Klopper-Bruyn, die
al het typwerk van Anno verzorgt. Aan de tweemansredactie
zal nu genoemde mevrouw haar medewerking gaan verlenen en
zal als vierde lid toetreden de Heer Jan Piet Woudt, die
zijn kunnen al bewezen heeft met het schrijven van de tek-
sten bij de foto's in het boek van Breebaard.
Een eeuw geleden was de Zaanstreek een vermaard toeris-
tisch centrum. De impressionistische schilder Claude
Monet heeft dit naar waarde weten te schatten. Sedert-
dien is er veel verloren gegaan. Door de intense en zeer
waardevolle samenwerking tussen de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis en de Stichting Zaans Schoon en Frans
Mars, de Stichting Domineestuin, de vereniging Oudheid-!
kamer en de Stichting Uitgeverij Noord-Holland, pogen we
iets van die vermaardheid van de Zaanstreek terug te
krijgen. En dan was er eindelijk pauze, met koffie
en koek en pianospel. Na die pauze hield de Heer S. de
Jong een inleiding over zijn boek "Gebouwd in de Zaan-
streek". Die inleiding was dermate interessant, dat die
best weer gepubliceerd zou kunnen worden; dat is tenmin-
ste de mening van Uw secretaris, die zich meteen maar
uitput in excuses voor dit wel zeer vreemdsoortig verslag
van deze feestelijke bijeenkomst.

R. de Hoog.

BOD gevraagd op l compleet ingebonden jaargang (1947)
van het tijdschrift "De Zaende".

Reacties uitsluitend schriftelijk aan: Schcolpad 33,
1521 DE Wormerveer.

TE RUIL voor andere Zaanse boeken: grote partij Zaanse
geschiedenis. Ook van buiten de Zaan bijv. jaar-
gangen Stad Amsterdam en de Prins. Ongeveer 3
meter.

Reacties uitsluitend schriftelijk aan: P. Kaat Kzn.
ds J. Borstiusstraat l, 1544 VH Zaandijk.

INDUSTRIEEL-ARCHEOLOGISCH MUSEUM.

Bij de viering van het eerste lustrum van de Vereniging
tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaan-
streek (MBTZ) noteerden wij de volgende wensen:
1. Een museum voor alle voorwerpen en machines, die de
afgelopen jaren aan de vereniging zijn geschonken.
2. Snelle invoering van een gemeentelijke monumentennota
en monumentenlijst.

Volgens burgemeester A. Lems kon dit laatste punt met
hulp van de gemeenteraad, binnen 3 maanden worden verwe-
zenlijkt.
Hoogtepunten in het prille bestaan waren;
De Hembrugfilm en een monument voor deze draaibrug, die
de grootste van Europa was.
De Cultuurprijs van de gemeente.

Tot op heden is het niet gelukt om een geschikt pand te
vinden voor een Industrieel-Archeologisch Museum.
Zo'n museum wilde mevrouw M. Tiesinga-Autsema, voorzit-
ster van de vereniging aan de Zaanse Schans verwezenlijkt
zien, of elders in de Zaanstreek. Zij vond dat het er
moét komen in het oudste industriegebied van Europa.

Uit: "de Zaanlander" van 24-11-86.

RESTAURATIE KOKER VAN START

De restauratie van molen De Koker gaat woensdag 26 no-
vember officieel van start. Burgemeester C. Kerling-
Simons slaat op die dag '£',morgens om 11 uur de eerste
paal voor de nieuwe SCHUUR. Daarmee wordt een begin ge-
maakt met de eerste fase. In een tweede fase wordt de
molen onderhanden genomen. De hele klus denkt men in de
loop van 1987 te voltooien.
De vereniging de Zaansche Molen heeft nog niet al het
geld voor de restauratie bijeen, maar hoopt daar in de
loop van het volgend jaar in te slagen.!

Uit: "de Zaanlander".

JAARVERSLAG 1985-1986 'VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Gewoonlijk begint dit jaarverslag met gegevens over het
ledenbestand. Nu echter met het memoreren van het op 29
november 1985 overlijden van onze ere-voorzitter, de Heer
Ads. Bouman. Een groot voorvechter voor het behoud van
het Zaanse streekeigene. Zijn geesteskind, de Vereniging
"Vrienden van de Zaanse Schans", streed voor zijn idealen
en gaat nog steeds, zij het dan nu als Vereniging "Vrien-
den van het Zaanse Huis", door met de strijd voor het be-
houd van ons cultureel bezit.
Nu dan dat ledenbestand. Het wonder is geschied, dat de
jaarlijkse terugloop in het aantal leden tot stilstand lijkt
te zijn gekomen.
Het septembernummer van Anno werd n.l. naar 943 adres-
sen gezonden en dat is exact hetzelfde aantal van sep-
tember 1985. Mogelijk is dat het gevolg van de activitei-
ten, die wij dit jaar ontplooid hebben. Allicht ook een
gevolg van de uitstraling, die van Anno uitgaat. We zijn
trots op ons verenigingsblad, zowel op het uiterlijk als-
ook op de inhoud. Ter ere van het 25-jarig bestaan van
de vereniging wordt gedurende het jubileumjaar Anno
voorzien van een feestelijk, groen kleurtje. Dat spreekt
wel aan, vinden wij. Vreemd was het voor U, om het blad
anders gevouwen en in een andere enveloppe te ontvangen.
Het anders vouwen leek ons beter voor de kwaliteit van
Anno.
Ons geduld, om te kunnen beschikken over een eigen ver-
gader- en archiefruimte, wordt wel erg lang op de proef

gesteld. Het pakhuis De Wildeboer, dat medio november
1985 van Ver kade naar Wormerveer werd overgebracht, na-
dert nog steeds niet zijn voltooiing. Gelukkig zijn we
in de gelegenheid om onze vergaderingen te beleggen in
het kantoor van de Stichting De Zaanse Schans in pak-
huis De Bezem aan de Schans.
In het kader van het jubileumjaar wordt een tweetal
boeken uitgegeven. Het fotoboek met de historische fo-
tocollectie van Breebaard zal begin november van de
pers komen. Onze trots, het boek "Gebouwd in de Zaan-
streek" van S. de Jong en J. Schipper, ondervindt ver-
traging en zal hopelijk in december verschijnen. Ook
werd er een fotowedstrijd uitgeschreven. 67 mensen heb-
ben daaraan deelgenomen en foto's ingestuurd. De firma
Camex in Zaandam heeft prijzen beschikbaar gesteld, waar-
voor wij haar zeer erkentelijk zijn. Om ook de scholen te
laten merken, dat wij 25 jaar bestaan, komt er een les-
project voor de hoogste groepen van de basisscholen.
Reinier Jongerius en Erik Hoorn zijn ver gevorderd met
de ontwikkeling van dit project. De financiering van
de uitgave van deze lessen baart natuurlijk wel zorgen.
Het dagelijks bestuur van onze vereniging is in febru-
ari aanwezig geweest bij de oprichting van een stich-
ting, die beoogde de Beeldentuin te Zaandijk van de fa-
milie J.W.A. Honig over te nemen.

R. de Hoog.
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JOURNAAL OVER DE BOUW VAN HET
STIJFSELHUIS 'SOPHIA', DEEL l
Van de heer P.J. van Heijnsbergen ontvingen we een bijdrage
voor "Anno 1961" over een reeks 19de eeuwse gebeurtenis-
sen met betrekking tot het stijfselhuis "Sophia" aan het
Kalf in Zaandam, tussen de vroegere oliemolens "het Wind-
ei" en "de Zeeman". De feiten werden in 1862 opgetekend
en geven een beeld van zakelijke, amoureuze en dramatische
toestanden, zoals die toen konden voorkomen. We zullen
het (dagboek)-verhaal in deze en volgende afleveringen
plaatsen.

AANTEKENINGEN aangelegd 27 Januarij Anno 1862. door H.
WINDELBERG.

Hendrik Windelberg was de zoon van Klaas WINDELBERG
en Grietje BERRIE-MAAS.

Hij was verloofd met SOPHIA van HEIJNSBERGEN.
Hendrik was de broer van GUURTJE van HEIJNSBERGEN-

WINDELBERG.
Sophia was de zuster van PIETER van HEIJNSBERGEN.
GUURTJE en PIETER waren de grootouders van

P.J. van HEIJNSBERGEN.

Het geschikste komt mij voor, zoo ik hoop de reeks mij-
ner ondervindingen en verrigtingen, met den aanvang
van het jaar Achtienhonderd twee en zestig te beginnen.
Veel was er in het laatste gedeelte van het jaar 1861
reeds overgesproken, vele woorden waren voorwaar tus-
schen de vier muren der tuinkamer, over den opbouw eener
nieuwe Stijfselfabriek ten mijnen behoeve tusschen ons
gerigt. Zelfs voedde ik de hoop in dat jaar nog zoo ver
klaar te komen, dat er ten minste gevolg gegeven kon
worden aan het opgemaakte bestek door den timmerman G.
GRAS—— Doch helaas! deze hoop werd spoedig teleurge-
steld.——

Op zekeren Maandag avond (altijd nog in het jaar 1861)
doch de datum is mij juist vergeten, was de heer S. van
HEIJNSBERGEN, met zijne vrouw Ja MOLENAAR en mijne harte-
lijk geliefde SOPHIA bij ons.—
G. Gras, die de teekening en begrooting van meer ge-

meld fabriek in order had, kwam weldra met een en ander
het welk ons zeer aanstond; doch er kwam een zeer groot
bezwaar bij, G.G. had de voorgestelde grond opgemeten en
bevonden dezelve wel lang genoeg was, maar niet breed ge-
noeg, zoodat op het smalste punt een demping van zes EL
der Zaan, eene noodzakelijkheid was.— Dit overschreidde
te veel de beraming der begrooting en was zelfs volgens
de redeneringen van dien avond eene hoogst gevaarlijke
onderneming. Dit was de grond bewesten de molen "de ZEE-
MAN" aan den Kalverdijk.
Ziedaar dan al mijne hoop vernietigd——-
Ik, die gehoopt had, het dien avond tot een gunstig re-
sultaat zoude leiden en men mij feliciteeren zoude, ik
moest mij troosten met het vooruitzigt en de hoop op
een Zaanerf hetwelk ons dienzelfden avond werd aangewe-
zen.
Daarop werd aan G.G. order gegeven, dien volgenden dag
vroeg te onderzoeken van wien het ledige erf was, gele-
gen; Zaandam, Oostzijde tegenover het nieuw gebouwde
School, bezijden het stijfselhuis "de ANJER".
Dinsdag's morgens wist ik reeds vroegtijdig dit erf aan
H. VERDONK toebehoorde.
Mijn Vader (2de vader Theeuwis Spaens) die zich ten
mijnen opzigte aller verdienstelijkst gedraagt en zoo
ik hoop door den Hemel daardoor vergoed wordt (mijn min-
derjarigheid toen zeer ter harte nemende) begaf zich
vervolgens naar den heer K. VIS, makelaar, met verzoek
naar genoemde H. VERDONK te gaan en te beproeven of

Z.Ed, dit erf tot eene gematigde prijs natuurlijk wilde
afstaan, hem vooral voorbehoudende dit zonder Cerfituut
of eenig bezwaar mogt zijn.
De eerste prijsvraag van den Heer VERDONK was f 1000,-
een prijs, die in't geheel niet in onze kraam te pas
kwam. Doch er verliepen eenige weken over tot eindelijk
28 December van het jaar 1861 aanbrak en de Heer VIS ons
verwittigde; dat, bij aldien wij royaal f 600,- voor
dien grond wilden laten bieden, Zed. niet twijfelde of
dezelve zoude ons gegund worden.
Mijn verlangen was het te nemen hetwelk door mijn Vader
en den Heer van HEIJNSBERGEN werd goedgekeurd.
Nu was bij mij de hoop stellig; ik in het oude jaar ten-
minste nog bezitter van grond zoude worden. Doch, helaas!
Het was reeds oudejaarsavond, welke ik met mijn geliefd
meisje bij ons doorbragt. Ik wachte gedurig nog op berigt
van den Heer VIS.
Doch, tevergeefs! Geene tijding; dus ik vreesde met grond
de koop alweder niet doorgegaan was.
Het was eindelijk l Januarij; de eerste dag van dit. jaar
(1862) echter was ik op den morgen van dien dag ver van
pleizierig gestemd; hetgeen ook eenigzins te begrijpen
was. Doch welk gelukkig toeval, om zoo eens uit te druk-
ken, bestuurde mij op dien dag.
Ik had mij, met tamelijk goed weder tegen elf uur des
morgens naar SOPHIE begeven, met het doel om volgens ge-
woonte, mijne gewone nieuwjaarsvisites met haar te gaan
maken; toen ik echter eenige oogenblikken bij haar was,
betrok de lucht zoo zeer dat zij vreesden regen te zul-
len bekomen op haar Sabbath's dosen en mij dien ten ge-
volge dringend verzocht mijne parapluie te gaan halen,
waaraan ik schoorvoetend, na een weinig smeken van haar,
gehoor gaf.
Ik ging dus naar huis, doch ontmoette, toen ik terug wil-
de gaan, den Heer K.V. die mij zeide de Heer VERDONK het
stuk grond tot f 600,- wilde geven, mits hem een zeer
klein gedeelte, dienende tot vergrooting van het erf van
het huis dat er bij staat en van Zed; is, werd toegestaan
hetwelk wij zooals wij nader afspraken, den volgenden
dag zouden gaan bezigtigen.
Toen ik bij S. was teruggekeerd, was mijn vreugde natuur-
lijk groot en zij deelde die met mij !
Het nieuwe jaar begon goed.!
Den volgenden dag 2 Januarij begaven wij (T.S. en ik)
ons met Verk; Dezes naar meer genoemd erf en kwamen al-
les goed overeen, wij accepteerden het, altijd op condi-
tie er geen cerfituut oplag, hoewel hij, ons bepaald
verzekerde van niet, ons beloofde de koopbrief te zullen
zoeken en naar den Heer VIS zouden brengen.—
Dus dit was alles goed in order.
Des avonds kwam G.G. die even als wij zeer blijde met de
koop was, doch daar wij nu een erf hadden, waar wij niet
aan elkander behoefden te bouwen maar tegen over elkander
volgens verzekering van de meeste deskundigen het beste
zijnde, konden bouwen, zoo moet er eene andere teekening
van het wind of drooghuis gemaakt worden, hetwelk G. ons
beloofde den daarop volgenden Maandag klaar zouden zijn.-
Nu, dacht ik bij mij zeiven "gaat het goed" en ik was na-
tuurlijk regt verheugd.
Doch die groote vreugde zoude ras moeten ruimen voor een
nieuwe soort van droefheid— Het was namelijk Zaterdag
4 Januarij dat ik volgens gewoonte, na S. even bezocht
te hebben welgemoed naar Sociëteit ging; ik was nauwe-
lijks de zaal binnen gekomen of den oudsten komt naar
mij toe, mij in't oor fluisterende;
"Alles is in de war" ik, hem niet begrijpende vroeg;
Wat of in de war was? Het volgende; VERDONK had de koop-
brief bij K. VIS gebragt en deze had spoedig Art 3 van
denzelfden gelezen, waarin ten duidelijkste stond; Er
niet op het ledige erf, gelegen achter huis no —-—
staande en gelegen te Zaandam Oostzijde, gebouwd nog
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geplant, nog eenige verandering zelfs gedaan mogt worden
zonder uitdrukkelijke toestemming van den eigenaar der
Stijfselmakerij staande en gelegen daar benoorden zijnde
de eigenaars de H.H. K&H BRAT.
Toen ik dit vernomen had stonden de tranen mij nader dan
de geringsten glimlach; ik was diep bedroefd over deze
zoo nieuwe als onverwachte teleurstelling en bemerkte al-
weder het leven hoe langer hoe meer te leur stelling
aanbiedt; ik bleef echter op de sociëteit, zocht mij wat
te verstrooijen tot dat ik eindelijk naar huis ging en
de slaap mij vervolgens uit mijne mijmering trok.
Den volgenden dag was ik niet zeer pleizierig gestemd
en ik vreesde met regt het ver van eene vermakelijke
dag zoude zijn; want ik was eigentlijk bang om het tegen
mijne Sophie te zeggen, die dit vernemende ook zeer ver-
drietig werd; doch door haar verdriet scheen mijne hoop
versterkt te worden, en de hoop was niet ijdel, want den
volgenden dag begonnen wij alweder met nieuwe plannen en
zoo ik hoop moge GOD dezelven met zijnen zegen bekroonen.
De Heeren BRAT wilden, zooals ons vermoeden was, niets
van verbreking van het Cerfituut weten; den oudsten
vroeg hen of zij voor een bankje van f 200,- te spreken
waren, doch hun antwoord luidde "Over Duizenden".
Den 6den Januarij des Maandags avonds kwam G.G. nog on-
bewust van het voorgevallene, met zijne nieuwe teeke-
ningen, die natuurlijk niet nodig waren.
Er werd hem nu belast, om nog eens naar den ZEEMAN te
gaanen, alles nog eens goed op te nemen en uit te rekenen
hetwelk hij beloofde. Zoo bereikten wij Maandag 13 Janu-
ari j en dien verloopene week was er natuurlijk weer veel

over gesprokenen hersproken, doch niets meldingswaardig.
Des avonds kwam G.G. alweder en verzekerde de wal, met
het dempen alles er onder begrepen, ja verzekerde ten
stelligste het niet meer zoude kosten dan zijne eenmaal
opgegeven prijs. Deze plaats werd eindelijk goedgekeurd
en besloten den volgenden dag een brief aan het Polder-
bestuur te rigten, met verzoek, om op die lap grond te
mogen bouwen daar eenige leden of liever de Dijkgraaff
J. PRINS ons verzekerden dit zoude worden toegestaan op
aanvrage. Verder werden de bestekken tot drukking gere-
geld en bepaald. De aanbesteding op Dinsdag 28 Januarij
zou plaats hebben. Nog werd er besloten, wij op Woensdag
15 Januarij naar BUIKSLOOT zouden gaan, om palen en dee-
len voor de schoeijing aan te koopen.
Al het afgesprokene op dien avond is tot dusverre goed
uitgekomen, het hout van Buiksloot kochten wij, p.m.
veertig Gl. minder dan de opgaaf was; van het polderbe-
stuur hebben wij nog geen antwoord, doch met vast vermoe-
den durf ik zeggen hier geen kwaad bij is. Wij kwamen
verder in aanraking met eenen zekeren WIJNBERG, metselaar
op de Koog, welke ons, direct door zijne redenering, reeds
zeer goed beviel en ons op de gedachte bragt om in plaats
van een eest tot het droogen der Stijfsel, eene Stoofka-
mer even als de Heer J. VIS gebruikte te laten maken en
te gebruiken, waartoe hij kans zag.
Op grond hiervan werd er Donderdag 16 Januarij in bijzijn
van den Heer van HEIJNSBERGEN, GRAS & WIJNBERG besloten,
mijn vader aan de heer J. VIS zou verzoeken iets van zijne
Stoofkamer mede te deelen of ons de vergunning te schen-
ken, dezelve eens te komen bezigtigen.

wordt vervolgd.

Uit:Wandeling door Oost en West Zaandam van T. Woudt
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100 STE NUMMER 'ANNO'
Jaarlijks verschijnen er vier nummers van Anno.
En als dit al 25 jaar lang geschiedt dan is het haast
vanzelfsprekend dat. tijdens de 25e verjaardag van onze
vereniging het honderdste nunttier verschijnt.

Er is al eerder gesteld dat Anno voor onze vereniging
een belangrijk middel is om onze verenigingsdoelstelling
te bereiken: de bewustwording binnen (en ook buiten) de
Zaanstreek over de betekenis van het Zaanse huis te ver-
sterken. Vandaar dat het een goede zaak is, om even stil
te staan bij het verschijnen van het honderdste nummer.

Degenen die over alle nummers van Anno beschikken blade-
ren misschien soms, zoals ik, door de oude nummers.
En dan valt op dat het eerste nummer (1961) onder meer
een woord van welkom bevat van D. Metselaar, wethouder
van de gemeente Zaandam en tevens voorzitter van de Stich-
ting Zaanse Schans, de "projectontwikkelaar" van de pan-
den aan de Zaanse Schans.
In "de kop" van dit eerste nummer wordt vermeld dat het
blad zes keer per jaar zal verschijnen. Waarschijnlijk
iets te voortvarend want in het derde nummer wordt dit
gewijzigd in vier keer per jaar.
Het oorspronkelijke doel van het blad is het verschaffen
van informatie over de Zaanse Schans.
Vanaf einde 1974, de Zaanse Schans is praktisch voltooid,
acht de toenmalige redactie van Anno, waarin voorzitter
Ads. Bouman een belangrijke rol speelt, dat het "roer wat
omgegooid" moet worden. Dan verschijnt er een artikel-

reeks over de Kalverpolder en Haaldersbroek. Vooral na
1978 draagt Anno sporen van het gewijzigde beleid van
onze vereniging, die inmiddels omgedoopt is in "Vrienden
van het Zaanse Huis".
Er verschijnen dan artikelen over dakconstructies van
Zaanse huizen, over activiteiten van "Zaans Schoon", en
de Oudheidkamer. Dan start ook de rubriek "Bouwkundig
Alfabet" van ons bestuurslid S. de Jong, een rubriek waar-
voor landelijk belangstelling bestaat!
Vanaf maart 1983 is de formule van Anno wederom aangepast.
De nummers worden dikker, de vormgeving verandert. Er is
duidelijk merkbaar dat een zeer enthousiast redactieteam
aan het werk is.
En dat redactieteam, bestaand uit S. de Jong, Ron Brink-
man, S. Klopper Bruyn en inmiddels Jan Pieter Woudt wil
ik graag gelukwensen met hun resultaat; een fijn blad om
te lezen én om te bewaren.
Ik weet ook dat de redactie boordevol plannen zit, om
Anno verder te laten uitgroeien tot een blad waarin onze
streek op cultureel historisch gebied (uiteraard met een
licht accent op het Zaanse huis) gepresenteerd zal worden.
Ik wens hen daarbij veel succes toe.

Tenslotte veel dank aan René de Hoog en de familie IJskes
die steeds voor de verzending van uw Anno zorgdragen.

R. Sman,
voorzitter.

BOUWKUNDIG ALFABET BERICHTEN
Het bouwkundig alfabet is in "Anno 1961" gepubliceerd in
de volgende nummers, (vanaf juni 1979 t/m september 1986)

Nr.
70 Aanbesteding t/m
71 Back
72 Balk
73 Beitel
74 Blauwbakken "
75 Borst
76 Cannelure "
77 Dessus-de-porte "
78 Doorslag "
79

80 Fundament
81 Glas
82 Haai
83 Hogel
84 Houtnamen "
85 Houtskelet
86 Hut
87 Kantierbord
88 Klezoor
89 Kralentuin

90 Levensboom "
91 Metselspecie "
92 Mik
93 Plat
94 Ribschaal "
95 Schavot "
96 Snijraam "
97 Stijl- en regelwerk"
98 Varken
99 Vrijnen "
100 Overzicht publikaties

Auweger
Baksteen
Behangsel
Blad
Borg
Buurshoekje
Delft
Doódeur
Fronton

Gevelsteen
Guts
Heugel
Hout(namen)
Houtskelet
Huks
Kamer
Kleef
Kraletouwtje
Leugenbalk

Mes s ingenveer
Middelkamer
Plank
Rib
Schandekken
Snetel
Stijl
Uitlaat
Vorst
Zwing

De houtloodsen aan het Hazepad in Zaandijk, waarover in
ons vorige nummer (99) een bericht van de Stichting Zaans
Schoon, zullen gelukkig niet worden gesloopt.

De advocaat F. Wytema is in samenwerking met de Stichting
Domineestuin bezig met het samenvoegen en herstellen van
(onderdelen van) twee panden: Kopermolenstraat 3, Zaan-
dam en Haaldersbroek 15, tot één bewoonbaar huis.
De activiteiten zullen plaatsvinden aan de Lagedijk onge-
veer bij de Bosstraat in Zaandijk.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De Heer Mr. A. Osinga
De Heer A.J. Pol
Mevr. M.A. Kamminga-van Ravenswaay

(lid voor het leven)
Mevr. L. BIank-Ri jkenberg
De Heer J.J. Klopper
De Heer H.J. Becker
De Heer C. Brinkman
De Heer S. de Boer
Fam. J. Groot
De Heer G. Volkers
Mevr. A. Groot-Valkoog
De Heer J.W. Huisman
De Heer J.T. de Vries
De Heer H. Binsbergen
De Heer C.P. Braay
De Heer D.J. Braay
De Heer J. Breeuwer
De Heer J. Oosterling
De Heer R. Wiepjes
De Heer J. van Ark
De Heer A. Bakker
De Heer N.B. Maas
De Heer J. Stuurman

Assendelft
Bussum
Haarlem

Heiloo
Jisp

Krommenie
Krommenie

Twisk
Westzaan
Westzaan
Wormer

Wormerveer
Wormerveer

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
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Hierbij at.t>eeléiag van de Gortersfeoe*, Zaanse Schans,
uitgegeven door Alwies Tekstra, grafische prodokties
Jisp, geschilderd door Jannie Kuiper.

Jsnnie Kuiper behoort tot de "naïeve schilders*'» Zij was
Jcleuterleidster en heeft nooit enige schildersopleiding
genoten. In 1975 iegon ze voor fiaar plezier te schilde-
ren en niet succes; enJceie van haar werJcea zijn thans te
.bewonderen ia bet Westfries Musea» In Hoorn, talloze
doeken vonden hun w&g naar particuliere collecties in
binnen- en buitenland.

Jannie en Sie/s Kuiper wonen op een, Boerderij in ALïewe
Niedorp; samen genieten ze dagelijks van het Hollandse
polderland met grasgroene weidenf sc.ĥ pe.n̂  Icoeien^ .feoer-
der i jen en lieflijke dorpjes.
Op haar olieverfschilderijen legt Jannie Kuiper beelden
vast uit ee/i geluJcJelge jeugd; buitenspel&n/ i.jspretf
optochten, en dorps f eesten behoren tot haar geliefde on-
derwerpen. Oolc liet Hollandse polderlandschap met zijn
iaraJcterlstieie windiBoJens speelt in haar werk een ie-
langrijke rol, Het werk van Jannie Kuiper is van zo grote
culturele waarde^ dat het In .brede kring aandacht v€?r-
dient»

BESTUUR en REDACTIE WENSEN U:

PRETTIGE KERSTDAGEN

EU EEN VOORSPOEDIG 1987 !

Verzending en administratief Zonnewijzerspad 8, 1509 BH Zaandam

Voorzitter: R. Lagedljk 88, 1544 BJ Zaandijk,
telefoon 075 - 28 43 88.
Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW

telefoon 075 - 16 97 29.
J. Benjamin, Delftsingel 64, 1568 VJ

Assendelft, telefoon 02937 - 48 23,

Postgiro 74 28 99 ten van; penningmeester Vere-
niging "Vrienden van het. Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANK) 1961": S. de Jong» J.P. Waadt, S. Klopper
Bruyn en R, Brinkman. Redactie-adres: Van Ostadestraat
10, 1506 IA
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