Verschijnt 3-maandelijks

Van de in het vorige nummer beschreven oorzaken zijn de
uitvoeringsfouten en de materiaalkeuze-fouten de meest
voorkomende. In de nummers 91 tot en met 95 van "Anno
1961" (september'84 - september '85) werden bij het onderwerp: "Het in stand houden van monumenten door regelmatig
onderhoud", verschillende onderwerpen besproken die evenzeer van toepassing (kunnen) zijn bij de uitvoering van
restauraties. Restaureren is immers een vorm van (groot)
onderhoud of uitgesteld onderhoud, waarbij in veel gevallen ook veranderingen aan een monument worden aangebracht.
Die wijzigingen kunnen uiteenlopen van het herstellen van
een oorspronkelijke toestand tot het aanbrengen of inbrengen van nieuwe voorzieningen met het oog op het toekomstige gebruik van het gebouw of het huis. Het zal duidelijk zijn dat bij een restauratie meerdere ingrepen
plaatsvinden, die een veel definitiever karakter kunnen
hebben dan bij normaal onderhoudswerk het geval is.
Zulke veranderingen kunnen eerst verantwoord in een planopzet worden opgenomen, nadat een bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd en een onderzoek naar de technische
toestand van het gebouw (bouwkundig kwaliteitsonderzoek)
heeft plaatsgevonden (lit.l). Deze onderzoekingen moeten
tijdens de werkzaamheden veelal worden voortgezet omdat
er steeds nieuwe "ontdekkingen" aan of in het monument
worden gedaan.
Het moeilijke van een restauratie is niet zozeer de keuze:
of de vorm van een laatst (voorlaatst) bekende toestand
zal worden gehandhaafd, óf dat, bijvoorbeeld, die van de
oorspronkelijke toestand wordt teruggeroepen (reconstructie). De gekozen vorm moet altijd worden uitgevoerd op
basis van de gegevens uit het vooronderzoek en moet verantwoord passen in een dorps, stads- of streekbeeld (vgl.
foto 1).
pen eventueel verlies daardoor aan bouwhistorische ontwik»kelingen kan ook door foto's of beschrijving worden vastgelegd. Zo'n verlies is vaak betrekkelijk als we bedenken
hoe vaak en soms ingrijpend (sommige categorieën) monumenten, bijv. zakenpanden, winkels en woonhuizen, werden verbouwd en aangepast en waarover we geen gegevens bezitten.
Wat bij een restauratie in (aan) een monument wordt aangebracht geschiedt veelal voor langere perioden en de
kwaliteit van die werkzaamheden en materialen moet, met
het oog op het latere onderhoud, goed zijn. Juiste voorlichting, een goed ontwerp en deskundig toezicht (overleg)
zijn mede bepalend voor de kansen die een monument maakt
om bewaard te blijven en om met plezier te worden gebruikt
en bekeken: dat is toch de bedoeling!
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Er komen bij een restauratie ingewikkelder en belangrijker
vraagstukken aan de orde dan de vormgeving, namelijk die
met betrekking tot de materialen.
Er is ten eerste de vraag welke van de aanwezige materialen behouden kunnen (moeten) blijven en hoe deze te conserveren. Vijandige aantastingen, zoals onder meer luchtvervuiling, trillingen, waterpeil-verlaging, veranderd
gebruik van een gebouw, zijn er legio. De (verhoging van
de) bestendigheid van de materialen en constructies moet
erop afgestemd zijn. Daarom ook is het zaak om te trachten de oorzaken van gebreken op te sporen er. weg te nemen
of af te wenden.

De tweede vraag betreft de hoedanigheid en de kwaliteit
van (noodzakelijk geworden) vervangende materialen en de
hoeveelheden die gebruikt zullen worden. Daarbij kan men
overwegen of er secundaire (bijv. uit sloop afkomstige)
of nieuwe materialen (zo ja: welke?) zullen, kunnen of
moeten worden toegepast. Beslissingen hieromtrent kunnen
vaak niet vooraf worden genomen, maar zullen tijdens de
werkzaamheden plaatsvinden al naar de omstandigheden dan
uitwijzen. Dat betekent in veel gevallen een (te) gehaaste en onvoldoende overwogen keuze, die het monument niet
ten goede komt of die de onderhoudskosten later weer verhogen (vgl. foto 2).

gen, zonder voldoende onderzoek naar mogelijkheden tot
herstel.
Ten aanzien van de praktijk-opleiding van vooral timmerlieden en metselaars lijkt het zinvol om eens te onderzoeken of meerdere houtbouw-restauratie projecten te ontwikkelen zijn in het kader van door de rijksoverheid gestimuleerde (her)scholingsprojecten.

Lit.l. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Vooronderzoek
en onderzoek van monumenten, Restauratie Vademecum bijdrage 03, 1986.
S. de Jong.

Foto 3.

De gedachte dat harsrijk hout een goede kwaliteitaanduidt, blijkt t.a.v. de onderhoudskosten schilderwerk minder goed te zijn.

Ten dorde is er, in het verlengde van de vorige twee, de
vraag of de bijbehorende kennis van vaklieden (en toezichthouders) om de materialen op de juiste manier tot
constructies te verwerken, in de toekomst aanwezig zal
blijven. Doordat al geruime tijd uit geldgebrek (te) weinig restauraties tot uitvoering komen, is het vakbekwame
potentieel danig geslonken. De gewijzigde bouwpraktijk
ten opzichte van eerdere perioden bevordert evenmin het
op peil houden van de kennis van het restauratiewerk.
Daar mag je best pessimistisch over zijn(vgl. foto 3).
Want de tijd die nodig is voor het weer op peil brengen
van die vakkennis, kon wel eens omgekeerd evenredig
(langer) zijn aan de (korte) tijd die het verlies ervan
heeft geduurd. Een gedeeltelijke oplossing zou kunnen zijn:
meer restauraties (van zowel beschermde als niet beschermde monumenten) met betere begeleiding op gang brengen, in
plaats van het ongenuanceerd afgeven van sloopvergunnin- ,
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Voorkomen was beter geweest:
- De bovendorpel zit tussen inplaats van op de kozijnstijlen;
- het lood is niet goed afgewerkt;
- de ruitvormen van het bovenlicht t.o.v. het onderra,
- in de iveeg ontbreken (nog?) een aantal spijkers;
- de kozijnstijlen zijn kromgetrokken;
- de aansluiting van de kozijnstijlen en onderdorpel
is niet passend, waarschijnlijk ontbreekt de pen;
- de aansluiting van de onderdorpel op de weeg, lood?

UW KOPIJ VOOR HET MAART-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR l
FEBRUARI TEGEMOET!!!

RESTAURATIENIEUWS
In voorbereiding zijnde plannen:

Krommenie: Kerkplein 8, Noorderhoofdstraat 45 en 79.

Koog a/d Zaan: Hoogstraat 4, Museumlaan 18.

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

Krommenie: Noorderhoofdstraat 74 en 131 (Oud-Katholieke
Kerk).

Wormer: Schuur bij molen "de Koker".

Westzaan: J.J. Allanstraat 119/121 - 323/325 - 244,
Kerkbuurt 26 - 49/51, (v.h.)Overtoom 56,
Zuideinde 152/154.

Zaandam: Westzijde 352, Oostzijde 221.
Zaandijk: Lagedijk 13 en 28.

Wormerveer: Zaanweg 24 en 57 (Doopsgezinde Vermaning).
Gereedgekomen werken:
Zaandam: Hogendijk 13/15, Vinkenstraat 36 (Evang.Lutherse Kerk), Westzijde 12 en 185, Zuiddijk l (Ned.
Herv. Kerk).

Koog a/d Zaan: Lagedijk 52/54.

Zaandam: Oostzijde 242, Westzijde 38.
Zaandijk: Lagedijk 39 - 104 - 110/112 en Boschstraat 1.
Wij wijzen u op een speciale informatiekrant, die de
gemeente Zaanstad heeft uitgegeven voor woonhuismonumenten. Hierin treft u aan: korte beschrijvingen van de drie
Koog a/d Zaan: Hoogstraat 6/8, Kerkstraat 14 (Ned. Herv. beschermde (te beschermen) dorpsgezichten, met kaartjes
daarvan, terwijl ook informatie wordt gegeven over de
Kerk).
mogelijkheden en manieren voor het verkrijgen van subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden bij restiiuraties en
herstelwerkzaamheden.
In deze informatiekrant ontbreekt echter de naam van de
stichting "Frans Mars". Deze stichting houdt zich voornamelijk bezig met het herstel van (al dan niet van Rijksof Gemeentewege beschermde) monumenten en het verstrekken van informatie daarover of daadwerkelijke hulp daarbij. Adres: Hoogstraat 8, Koog a/d Zaan.
De informatiekrant van de gemeente Zaanstad kunt u verIn uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen:

krijgen bij de afdeling Voorlichting gemeente Zaanstad,
Bannehof l, Zaandijk. Telefoon 075 - 559111.

BERICHT
Op onze jaarlijkse ledenvergadering van maandag 9 november j.l. bleek hoe enthousiast onze leden reageerden bij
het bekijken van ons jubileumboek "Gebouwd in de Zaanstreek". U weet toch dat u als lid van Anno, dit boek
zolang de voorraad strekt nog kunt bestellen bij onze
penningmeester J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ
Assendelft, voor de prijs van ƒ 39,50. Als u dit bedrag
overmaakt op gironummer 742899 onder vermelding van
"Gebouwd", ontvangt u alsnog deze prachtige jubileumuitgave.
Leden buiten de Zaanstreek betalen ƒ 44,— (incl. verzendkosten ) .
Niet-leden in de Zaanstreek betalen ƒ 49,50.
Niet-leden buiten de Zaanstreek betalen ƒ 54,— (incl.

verzendkosten).
Inlichtingen: telefoon 02987 - 48 23.
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VERSLAG JAARVERGADERING
Na de bijzonder lange inleiding van de voorzitter was het
woord aan de penningmeester. Hij overhandigde de aanwezigen een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven. .
Interessant was de vermelding van de cijfers van de afgelopen vier jaren, waardoor een vergelijking mogelijk was.
De vereniging telde op de dag van vergadering 875 leden.
Dit in tegenstelling tot de 987 verzonden Anno's. Er zijn
namelijk vele instanties, die Anno gratis ontvangen. Ook
de leden van de Oudheidkundige Vereniging Boekenogen krijgen Anno, zonder dat zij lid behoeven te zijnx toegestuurd. Op 30 september bedroeg het kassaldo ca.f 58.000,-.
Voor de uitgave van "Gebouwd in de Zaanstreek" werden aan
subsidies ƒ 27.500,- uitgekeerd, maar dit bedrag komt ten
gunste van Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Het hoge
kassaldo zal ten dele aangewend worden om het schoolproject mogelijk te maken. Ook zal het gebruikt kunnen worden, om bij te dragen aan de verbetering van de opvang en
begeleiding van de toeristen op de Schans.
Na dit financiële exposé vroeg de kascommissie, bestaande
uit mevrouw Duyvis en de heer Van Nugteren, de penningmeester décharge te verlenen voor zijn beleid. De heer
Van der Lingen werd bereid gevonden mevrouw Duyvis het
komende jaar als lid van de kascommissie te vervangen.
De heren S. de Jong en R. de Hoog werden als bestuursleden herkozen. Niet aanwezig op deze vergadering was de

heer R. Brinkman. Een griepaanval hield hem aan bed gekluisterd. Ook waren mevrouw M. Kat en de heer K. Betlem
niet aanwezig. Hun afwezigheid zal echter permanent zijn,
want zij dienen zich drastisch te beperken in hun activiteiten. Tot hun spijt hebben beiden te kennen gegeven
zich uit het bestuur te moeten terug trekken. Omdat deze
beslissingen pas op het laatste moment kwamen, heeft het
bestuur zelf getracht in deze vacatures te voorzien en
de dames Mieke Kuiper-Stuurman en Judie van Noordwijk verzocht te willen toetreden. Zij zullen een tijdlang op
proef meedoen, waarna een eventuele benoeming op de volgende ledenvergadering kan plaats vinden.
Na het huishoudelijke gedeelte mochten de aanwezigen hun
beurzen open trekken om zich nog een exemplaar van "Gebouwd in de Zaanstreek" (ƒ 39,50) of van "De Zaanstreek
Belicht" (speciale prijs ƒ 19,50) aan te schaffen. Voor
belangstellenden was bovendien de "Nota Bezinning op de
Zaanse Schans" beschikbaar.
Na de pauze was het woord aan de heer Dr. L. Hacquebord.
Hij gaf aan de hand van een keur van dia's een boeiende
uiteenzetting over de betrokkenheid van de Nederlanders
bij de vroege walvisvaart rond Spitsbergen.

R. de Hoog,
secretaris.

FINANCIEEL
JAARVERSLAG
ONTWIKKELING INKOMSTEN/UITGAVEN AFGELOPEN 5 JAAR.

1986/7
ƒ

1985/6
ƒ

1984/5
ƒ

1983/4
ƒ

BESTUUR en REDACTIE WENSEN U:

1982/3
ƒ

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1988 !

Inkomsten
Contributies '.
L8.288
Rente
2.422
Bijdrage kosten Anno
425
Legaten/
schenkingen
2.000
•Diversen
23.135

17.318
16.923
18.148
1.990
1.429

425

17.331
1.337
1.730
-

482

19.733

18.834

19.485

19.192

Uitgaven

Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u vóór l
februari te zenden aan: Schoolpad 33, 1521 DE Wormerveer.

Anno
11.724
10.883
7.717
8.952
6.254
Jaarverg,e.d. 1.044
283
136
130
100
Evenementen
1.551 145
Bestuurskosten 331
142
37
62
50
Te koop aangeboden:
Overige kosten 288
849
287
312
342
Inkoop/verkoop
Gedenkboek Wessanen 1765-1940..
uitgaven
2.653
Gedenkboek V.G.Z.
1784-1934.
Jubileumkosten 815
1.422
Gedenkboek
Zeildoek.
Fam.
Kuiper, Doopsgez.
Bijdrage Zaanse Schans
10.000
te Krommenie.
Overstrooming van de Zaanlanden jaar 1825,
16.855
13.579
i.177
19.007
16.891
door Gerrit Jan Honig.
Brandkroniek vanaf 1656-1906,
door N. v. Pommeren.
Toename
Maannacht in de sneeuw,
kassaldo1)
6.280
6.154 10.657
478
2.301
door T. Wbudt.

ANNONCES

1)
Na betaling van bijdrage in uitgave boek ad ƒ 7.500.

Uw berichten graag naar de heer J. Band, Kerkuilplantsoen
2, 1531 DM Wormer. Telefoon 02982 - 6480.

JAARVERSLAG 'VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Het Pakhuis De Lelie, waar de vergadering plaats vond,
was een pakhuis van belangstellende leden. Het was er
gortvol, maar met wat inschikkelijkheid kon men, knus bij
elkaar gezeten, luisteren naar de inleidende woorden van
de voorzitter, de heer R. Sman. Na een welkom te hebben
gericht aan mevrouw Bouwman en de heer Hacquebord, werd
door hem dit keer niet het woord gegeven aan de secretaris om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen,
maar gaf hij in korte bewoordingen zelf dit verslag weer.
Ook het jaaroverzicht 1986-1987 werd niet door de secretaris voorgelezen, maar de voorzitter bracht het met zijn
eigen woorden over, zodat hij in staat was aan dit overzicht een persoonlijke kleuring te geven.
Het boek "Gebouwd in de Zaanstreek" (oplage 2000 stuks)
geniet grote belangstelling en zal over enkele maanden
wel uitverkocht zijn. Vele kopers van dit alom geprezen
boek hebben zich als lid van de vereniging opgegeven,
waardoor het ledental weer aardig omhoog gaat. De voorzitter riep de aanwezigen desondanks op om toch nog aan
ledenwerving te doen, teneinde spoedig het aantal van
1000 te overschrijden.
Een grotere oplage (5000 stuks) gaat het lesproject voor
de hoogste groepen van de basisscholen krijgen. Met dit
project hopen we de belangstelling van de jeugd van de 80
basisscholen van de Zaanstreek voor de Zaanse wooncultuur
te wekken.
Blij maar ook teleurgesteld werd er gereageerd op de door
het jubilerende Albert Heijn geschonken Oostzaanse boerderij. Blij met dit kostbare, magnifieke geschenk, maar teleurgesteld over de beslissingen, die genomen werden over
de plek en de functie van die boerderij. Er is nauwelijks
overleg en discussie geweest over dit unieke geschenk.
Ondanks dat onze vereniging een protest heeft laten horen,
was de bouw van dit project niet discutabel en bleken
plaats en functie een voldongen feit te zijn. Naar onze
mening had de boerderij een belangrijke rol kunnen spelen
bij de presentatie en de informatie van en over de Zaanse
Schans.
Er moet helaas geconstateerd worden, dat er op de Schans
een te beperkt beleid gevoerd wordt. De verwerking van de
enorme toeristenstroom vraagt om een herziening van het
beheersbeleid. De toerist wordt te weinig begeleid bij
zijn bezoek aan de Schans. De opvangfaciliteiten voor de
toeristen dienen vergroot te worden. Een bezoekerscentrum
met daarin exposities en diapresentaties over geschiedenis, cultuur, economie en bouwwijze zou een bezoek aan de
Zaanse Schans (maar ook aan de gehele Zaanstreek) veel
meer diepte kunnen geven. In de door Albert Heijn geschonken boerderij zou zo'n centrum prachtig onderdak hebben
kunnen vinden. In zijn bezinning op de Zaanse Schans ver•wees de voorzitter naar het vestingplaatsje Bourtange,
waar de bezoekers anders en beter opgevangen en begeleid
worden. De betere opvang en het gebruikmaken van de geboden faciliteiten zullen door de toerist wel betaald moeten worden. Die betaling geldt dan echter alleen voor hen,
die meer willen dan alleen maar rondlopen. In de "Nota
Bezinning op de Zaanse Schans", die door onze vereniging
aan B. en W. van Zaanstad en aan vele instanties is toe-

gezonden, worden ideeën aangedragen om tot een beter beheersbeleid te komen. Wij hopen dat door deze nota een
discussie tot stand komt. In de komende Anno's zullen we
u daarover berichten.
Het is verheugend u mede te kunnen delen, dat de vereniging weer in de lift zit. In 1986 werden er van het septembernummer van Anno 943 exemplaren verzonden en konden
we met; genoegen constateren, dat het ledenaantal stabiel
was gebleven. Nu moesten we 987 Anno's verzendklaar maken1.
We hopen snel de magische grens van 1000 te overschrijden!
Voor een groot deel is deze ledenaanwas te danken aan de
uitgave van ons jubileumboek "Gebouwd in de Zaanstreek"
van de auteurs S. de Jong en J. Schipper. Het blijkt een
groot koperspubliek te trekken. Wij zijn de vele bedrijven,
instanties, overheidsinstellingen en fondsen bijzonder
erkentelijk, dat zij, door het geven van subsidies, de
uitgave van dit boekwerk mogelijk hebben gemaakt. Op 10
april kon in De Lelie op de Schans de officiële presentatie van "Gebouwd in de Zaanstreek" plaats hebben.
In de loop van dit verenigingsjaar is er ook hard gewerkt
aan de ontwikkeling van het lesproject, dat bestemd is
voor de hoogste groepen van de basisscholen en de beginleerjaren van het voortgezet onderwijs. De samenstellers
zijn klaar; nu dient het lesproject in druk te verschijnen. Wij hopen dat door dit lesmateriaal ons Zaans cultureel erfgoed bij de schooljeugd de aandacht zal krijgen,
die het verdient.
Op 24 februari heeft het bestuur een brief gericht aan
B. en W. van Zaanstad en daarin zijn bezwaren kenbaar gemaakt tegen het bouwplan voor een boerderij op de Zaanse
Schans. Op 29 juni ontving het gemeentebestuur van Zaanstad wederom een schrijven van de vereniging, doch nu met
het verzoek het voormalige raadhuis van Zaandijk niet te
verkopen, maar de huidige functie voort te laten bestaan.
Medio oktober heeft de vereniging aan het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans, maar ook aan de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland de Nota "Bezinning op de Zaanse Schans"
doen toekomen.
Op iedere verschijning van Anno ontvangen we positieve
en lovende uitlatingen. Dit betekent echter niet dat de
redactie nu op haar lauweren gaat rusten. Binnenskamers
wordt hard gedacht over en gewerkt aan verbetering van
zowel het uiterlijk als de inhoud van het blad.
Zo geleidelijk aan begint de Vereniging "Vrienden van
het Zaanse Huis" de allure van een uitgeverij te krijgen
met haar uitgave van Anno, het lesproject en do boeken
"De Zaanstreek Belicht" en Gebouwd in de Zaanstreek".
Een beetje trots zijn we wel. Cm al deze activiteiten te
ontplooien wordt er door het bestuur, maar ook door de
redactie en de lesprojectsamenstellers, menigmaal vergaderd. We hopen dat u dit naar waarde weet te schatten en
wilt honoreren met het in uw omgeving uitdragen van de
doelstellingen van de vereniging.
R. de Hoog,

secretaris.

UW ANNO'S INGEBONDEN
De nieuwe lezers van Anno maken wi j attent op do mogol ijkheid tot inbinden van Uw Anno's. Wij hebben Eric Schots,

handboekbinder te Krommenie bereid gevonden om Uw jaargangen van Anno in te binden. Do prijs voor do STANDAARDUITVOERING (luxe, stevige groene linnen band mot goudopdruk op de rug) bedraagt ƒ 35,— por band. Er wordt uitgegaan van ongeveer 10 jaargangen, oftewol 50 nummers.
Voor inlichtingen en bestellingen: Eric Schots, tel. 07528 71 51.

Vanuit het redactieteam van Anno heten wij onze nieuwe
medewerkster Titia de Groot van harte welkom.
Haar eerste bijdrage voor de Anno van maart 1988 zien we
met belangstelling tegemoet!
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NIEUWE LEDEN

BERICHT

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

SPECIALE TIJDELIJKE AANBIEDING.

De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer

Wim Krijt
Drs. Carla Rogge
A.J. Greuter
J. Taekema
R. Donker
O. Hekelaar
S.C. Rem
en mevrouw K. Saft-Stam
Y. Vraets
S.J. Fontein
E.M. de Smeth
F.C. Ackerman
Herman Al
N. Bodifée
H.H.J.Lust
E.J. Krul
W. Siewertsz van Reesema

Almere-Stad
Amstelveen
Assendelft
Beverwijk
Hilversum
Jisp
Jisp
Jisp
Jisp
Lochem
Schilde (België)
Wormer
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk

Wij willen uw aandacht vestigen op het door onze vereniging uitgegeven boek
DE ZAANSTREEK BELICHT

In dit boek treft u een grote collectie magnifieke foto's
aan die door de fotograaf BREEBAARD in de jaren 1863-1878
in de Zaanstreek zijn gemaakt.
De teksten bij dit honderdtal dorpsgezichten werden geschreven door J.P. Woudt. U zult ontdekken dat de Zaanstreek onherkenbaar veranderd is sedert de tijd dat
"J.L. Breebaard, photograph, Zaandijk" zijn foto's maakte.
Tot 31 december bieden wij u dit prachtige boek aan voor
de speciale prijs van ƒ 19,50.
U kunt dit boek verkrijgen door genoemd bedrag over te
maken op postgiro 74 28 99 t.n.v. Penn. Vrienden van het
Zaanse Huis, Assendelft.
Binnen enkele weken na ontvangst wordt u dit 112 pagina's
tellende boek FRANCO toegezonden.
Het Bestuur.

OOIT GESLOOPT NEDERLAND
Het artikel in ANNO no.100 inzake het gerestaureerde rijstpakhuis "Saigon", deed mij het boek opzoeken 'OOIT GESLOOPT NEDERLAND1, geschreven door Jord den Hollander,
uitgegeven door De Bezige Bij Amsterdam, waarin de sloop
beschreven wordt van 50 belangrijke Nederlandse objecten.
Zo ook een hoofdstuk over MOLENS EN INDUSTRIEGEBOUWEN IN
DE ZAANSTREEK. Hierin wordt de vele honderden meters lange fabriekswand, bekend als de Zaanwand, genoemd, met de
afbraak in 1978 van de percelen SIAM, De HOOP, BIRMAH,
INDIE, ROUAN en De UNIE. Deze gebouwen (15.000m3 puin)
liggen nu in het Alkmaardermeer.
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In z'n inleiding, in genoemd boek, schrijft Jord den Hollander o.a. :
"Als we op plaatsen terugkomen, die we in jaren niet
hebben bezocht en er blijkt een markant gebouw te zijn
verdwenen, dan is het of er is ingebroken in onze herinnering. Het slopen van gebouwen maakt bij iedereen verschillende gevoelens los, het gevolg is echter universeel:
het verdwijnen van een deel van onze omgeving.
Sloop doet ons de waarde van onze gebouwde omgeving inzien.
Het is een waarschuwing voorzichtig te zijn met wat er
nog over is.

De enorme sloopwoede in de vorige eeuw vormde de aanleiding voor een zorgvuldiger behandeling van het gebouwde
erfgoed. Niet dat men onmiddellijk met de afbraak stopte
maar het besef groeide dat conservering en restauratie
een positieve uitwerking konden hebben op de sfeer van de
gebouwde omgeving.
Het was jonkheer Victor de Stuers die de knuppel in het
bijna afgebroken hoenderhok wierp. In zijn artikel 'Holland op zijn smalst' dat in 1873 in De Gids werd gepubliceerd voer hij fel uit tegen de verantwoordelijken voor
de massale afbraak en hij doelde daarmee vooral op de
Staat. Die had volgens hem als eerste de taak over de omgeving te waken. Zijn opsomming van 'daden van vandalisme',
zoals hij het afbraakproces omschreef, was zo verpletterend dat al een jaar later een commissie werd benoemd die zich bezig ging houden met het restaureren van
monumenten.
Het was het begin van de monumentenzorg zoals we die nu
kennen.
De Stuers appèl liet de mensen zien wat al verdwenen was
en spoorde aan om voorzichtiger om te springen met de omgeving, maar of hij daarmee een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor de omringende gebouwen schiep mag
betwijfeld worden.
De werkelijke oorzaken van afbraak bleven na meer dan
honderd jaar nog net zo actueel als hij het formuleerde:
'vernieling, verwaarlozing en onverschilligheid'.
Natuurlijk heeft de monumentenwetgeving gezorgd voor de
instandhouding van vele gebouwen, die het zonder bescherming zeker hadden moeten afleggen. Of het geleid heeft
tot een grotere aandacht voor onze omgeving is de vraag.
Sloop en verwoesting gaan elke dag door.
Het lijkt wel of het bedrag dat we jaarlijks beschikbaar
stellen om incidenteel monumenten te conserveren de afkoopsom is om gebouwen die het predikaat 'monument' niet
gehaald hebben onbeperkt te mogen mishandelen.
Het 'beschermde stadsgezicht', het 'monument', het zijn
kwalificaties die een garantie bieden om te overleven,
maar het zijn geen aanduidingen van een algemene aandacht
voor onze omgeving.
Is het nodig dat eerst een groep kunsthistorici, architecten en andere Cultuurdragers bij ieder gebouw een verklaring aflegt om ten slotte het wit-blauwe monumentschildje
aan de deur te bevestigen dat de geest van 'vernieling,
verwaarlozing en onverschilligheid' definitief bezweert.
Blijkbaar wel.
Net zo min als het lukt om met schoonheidscommissies de
lelijkheid uit de wereld te bannen lukt het met gevestigde instituten als Monumentenzorg, Heemschut of de Nederlandse Oudheidkundige Bond niet om sloop tegen te gaan
en, wat nog belangrijker is het gemeenschappelijke bewustzijn voor de gebouwde omgeving te vergroten.

be functie van een gebouw rechtvaardigt het bestaan ervan.
Als gebouwen hun functie verliezen, als ze te klein zijn
of op een andere manier niet meer voldoen aan de eisen,
dan rijst de vraag of ze kunnen blijven.
Geen hond haalt het in zijn hoofd een Rembrandt te verscheuren als er een Mondriaan voor in de plaats moet komen.
Gebouwen overkomt het dagelijks.
De economie: levert in het algemeen sterkere argumenten om
te slopen dan emoties doen om te behouden.
In bijna alle gevallen is hergebruik de enige manier om
een leeggekomen gebouw in stand te houden.
Er is maar één soort gebouw waarvan langdurige leegstand
geaccepteerd is, dat is het 'representatieve' kantoorgebouw op een 'goed bereikbare' plek in alle industriewijken van Nederland.
Merkwaardig genoeg roepen deze lege, in tijdgevoelige
snit ontworpen dozen geen vragen op, terwijl het bestaan
van iedere neogotische basiliek die niet meer gebruikt is
wordt aangevochten.
Hergebruik is de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling gekomen door het grote aanbod van opvallende
gebouwen waar nog wel 'iets mee viel te doen'.
De degelijke bouw en vooral de forse afmetingen maken ze
geschikt voor vele nieuwe functies.
Cm gebouwen opnieuw te kunnen gebruiken moeten ze wol aan
één voorwaarde voldoen. Buiten het feit dat ze aantrekkelijk genoeg dienen te zijn om de inspanning van een herinrichting te rechtvaardigen, moeten ze voldoende potentie bezitten om een nieuwe functie te kunnen herbergen
zonder dat er aan die functie te veel concessies gedaan
hoeven te worden.
Gebrekkige ventilatie, te steile trappen, slechte isolatie en geen parkeerplaatsen worden op de koop toe genomen omdat het gemis eraan ruimschoots wordt gecompenseerd door de sfeer van het oude gebouw.
Zo verschillend als men oordeelt over de architectonische
waarde van de omgeving, zo verschillend denkt men over do
gebruikswaarde.
De kortzichtigheid bedient zicht vaak snel van do sloophamer. Er staan in Nederland nogal wat waardevollo gebouwen op de nominatie om gesloopt te worden.
Het zou wellicht draaglijk zijn als er een lijst van dozelfde lengte samen te stellen zou zijn van unieke, nog
te bouwen bouwwerken.
Maar zolang de geschiedenis eerder aanleiding gooft om op
middelmatigheid te rekenen dan op iets bijzonders is hot
verstandig datgene wat er nog aan kwaliteit in on/o omgeving is te koesteren".
Dit aldus Jord den Hollander in z'n bock 'OOIT GESLmPI'
NEDERLAND', voorzien van vele foto's van o.a. mol ons aan

de Zaan en de rijstfabrieken en pellorijon in do
"ZAANWAND".

Soiny Klopper.
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VAN ZINGEN HIELD MEN VROEGER VEEL
In de gang van de Zaanlandse Oudheidkamer hangt een
'groot schilderij roet de voorstelling van "De Traenkokeri
en op Oostsanen".
Op dit schilderij z i j n d e b a a r d h u i zen afgebeeL
Deze baarden filterden in de walvisbek het voedsel uit
het zeewater. Van de baarden werd het balein gesneden.
In het museum zijn nog verschillende gebruiksvoorwerpen
te zien die van dit balein werden gemaakt. Zo zijn er ee
parapluie en een corset met baleinen, maar ook een mopse
trommel. Over deze mopsentrommel wilde ik het nu verder
hebben. Het is een hengselmand, gemaakt van balein en ma
honiehout met een koperen slotje.
Dit slotje zat er niet voor niets aan, want in de trommel werden de boekjes met bruiloftsliederen de zogenaamde mopsjes bewaard. De officiële namen van deze mopsjes

Mopsentrommel, henqselmand, gemaakt van balein en
mahoniehout met een koperen slotje.

waren: "het Groot Hoorns-, het Enkhuyser- en het Alkmaer
der Liede-boeck".
In de jaren 1700 - 1740 waren in Amsterdam verschillende uitgevers van zulke boekjes, waarin ook veel "pikante" liedjes voorkwamen. De mopsjes komen voor met een
perkamenten kaft, met geborduurde kaften en soms in rood
fluweel gebonden. De mooiste boekjes zijn in leer gebonden met zilveren "krappen" of boeksloten. De mopsjes bevatten een paar honderd verzen.
Zingen was vroeger een veel meer gebezigde tijdbesteding
dan nu, zoals ook valt te lezen in het boek "Het dagverhaal van Aafje Gijsen".
J.C. de Jong.

BALBOEKJE
Ik heb al eens eerder verteld dat u in de Zaanlandse
Oudheidkamer van de ene verbazing in de andere kunt vallen. Zo treft u in de kast met de poppenwinkeltjes een
boek aan, terwijl toch al onze boeken bewaard worden in
het Gemeente-archief. Het boek heeft een heel mooi in
leer gebonden bandje met op de rug in goud gedrukt:
" M a n n e l ij ke t i j d v e r k o r t i n g " .
Op verzoek werd het bandje eens uit de vitrine gehaald
en nu bleek het veel leuker dan een echt boek te zijn,
want op de plaats van de bladen bevond zich een doosje
met een kartonnen laadje. In dit laadje was weer een
kleiner doosje in boekvorm opgeborgen met prachtig stempelwerk en goud op snee. Hierin zat een balboekje met eei
spiegeltje en een zilveren potlood~houdertje. In dit balboekje stond slechts één naam, die van Jacob Honigh.
De ouderdom wordt verklapt door een merkje op het zil-

veren potlood-houdertje. Dit stempel werd gebruikt in
België in de jaren 1814-1831.
Vermoedelijk is de genoemde Jacob Honigh de zoon van
Geertje Pieters Briel en Cornelis Adriaansz Honigh, de
papiermaker van de molen De Hobbezak. Wat de leeftijd betreft komt dit uit. Jacob leefde van 1797 tot 1836 en
was gehuwd met Grietje Hoogerwerf.
Het is wonderlijk om zo even geconfronteerd te worden
met een voor ons vreemde wereld vol romantiek die wij
slechts kennen van verhalen uit een vorige generatie of
van films welke die tijd uitbeelden. Het is haast onvoorstelbaar hoe in 150 jaar een gedrags- en verwachtingenpatroon kan veranderen. Mogelijk mochten de broers van
het meisje niet weten wie er in haar balboekje had geschreven omdat ze daarmee misschien geplaagd zou worden.
In ieder geval moet het bezit van zo'n geheime bergplaats
toch erg interessant geweest zijn.
J.C. de Jong.

Boekje met op de rug in goud gedrukt
"Mannelijke tijdverkorting"

Inhoud van boekje

doosje met kartonnen laad ie,
daarin kleiner doosje in boekvorm, hierin balhoekic
met een spiegeltje en een zilveren po tloodhoudert ie

543

\foto:0ene Hoedt

DE KALVERPOLDER - EEN SCRIPTIE
In 1986 deed Truus van der Meer-Brinkkemper eindexamen
MEAO aan de Dag-Avondscholengemeenschap Zaanstreek-Waterland. Haar scriptie voor het vak Nederlands schreef zij
over de Kalverpolder. In verband met de hoge kwaliteit
van haar werkstuk vroeg Anno Truus van der Meer toestemming haar scriptie af te drukken. In dit nummer de derde
- en laatste - aflevering, de moderne tijd.
In 1935 werd door de aanleg van de Leeghwaterweg, met
de Julianabrug, de Kalverpolder met de westelijke Zaanoever verbonden; de Kalverpolder was niet langer geïsoleerd. Nadien veranderde er veel in het gebied. In de
Braaksloot kwamen woonschepen te liggen, de Zaanse Schans
werd opgebouwd en verder de polder in kwam het Sint Michaëlcollege te staan. Maar gelukkig bleef het grootste
deel van de Kalverpolder toch in zijn oorspronkelijke
staat bewaard. Het heeft er evenwel om gespannen.
Voor de Zaanstreek zijn er na de Tweede Wereldoorlog
heel wat plannen genaakt, die er over het algemeen op gericht waren het stedelijk- en industriegebied uit te breiden. De Kalverpolder werd gezien als een belangrijk gebied voor de woningbouw. In 1958 werden in een ontwerpstreekplan de Kalverpolder en de aangrenzende polder de
Enge Wormer aangewezen voor stadsbebouwing. De bedoeling
was een woonwijk te scheppen voor 30.000 inwoners, waarbij alleen langs de Zaan een strook variërend in breedte
van 125 tot 350 meter zou worden vrijgelaten.
Toen dit plan werd gepresenteerd, bestonden er ook al
de plannen voor de Zaanse Schans. Aangezien nog niet precies was te overzien welke gevolgen de aanleg van de moderne woonwijk voor het Zaanse buurtje zou hebben, diende de Stichting Zaans Schoon eerst nadat de termijn daar544

voor was verstreken een bezwaarschrift in. Het gemeentebestuur van Zaandam werd er in dit bezwaarschrift door
de stichting onder andere op gewezen dat:
- Gemeente, andere Zaangemeenten, Provincie en Rijk grote investeringen hadden gedaan voor de opbouw van de
Zaanse Schans.
- bij de Zaanse molens en houtbouw een vlak landschap en
wijde horizon hoort.
- hoge bebouwing op betrekkelijk korte afstand de wind
voor de molens zou wegnemen, waardoor het streven de
molens blijvend in bedrijf te krijgen ernstig zou worden geschaad.
- een bijna ongeschonden poldergebied van geringe oppervlakte met een zeer rijk vogelbestand zou verdwijnen.
Cm deze redenen werd dan ook verzocht de polder in
zijn oorspronkelijke staat te behouden.
Het bezwaarschrift van Zaans Schoon werd in augustus
1961 in de Zaandammer gemeenteraad behandeld, maar de
raad besloot tot bebouwing. Zaans Schoon gaf evenwel niet
op en besloot nu de bezwaren bij de Provincie aanhangig
te maken. In een brief aan Gedeputeerde Staten schreef
de Stichting: "...dat de Kalverpolder de enige plaats in
de Zaanstreek is, om een waardig Nationaal Monument te
stichten, waarmee men aan het nageslacht een afgerond geheel zal kunnen tonen van datgene wat de Zaanstreek, eertijds het grootste industriegebied ter wereld, aan onze
vaderlandse cultuur heeft bijgedragen op het gebied van
houtbouw en industriemolen..."
In januari 1962 bespraken Provinciale Staten de toekomst van de Kalverpolder. Het Zaandamse Statenlid E.P.

Clijnck diende een motie in, waarin onder andere werd gesteld "bij een volgende wijziging van het streekplan voor
de Zaanstreek, de bestemming tot bebouwing van de Kalverpolder te wijzigen, zodat deze als natuurreservaat en recreatie-oord kan worden behouden en het realiseren van
het plan "De Zaanse Schans" en het "Molenreservaat" zo
volledig mogelijk wordt..." De motie van Clijnck werd met
een stem verschil aangenomen.
Dit succes en adhesiebetuigingen uit de Zaanse bevolking sterkten de Stichting Zaans Schoon om in maart 1966
opnieuw een bezwaarschrift in te dienen tegen nieuwe plannen van de gemeente. In het streekplan stelde de gemeente
nu voor de Kalverpolder gedeeltelijk te bebouwen. In april
1967 diende de stichting een bezwaarschrift in bij de
Kroon. In 1970 tenslotte besloot de Kroon dat de Kalverpolder definitief niet bebouwd mocht worden.
Zaans Schoon kwam hierna nog een maal in actie voor de
Kalverpolder, namelijk toen het bestemmingsplan voor het
Kalf aan de orde kwam. In dit plan werd uitgegaan van extreme hoogbouw; er zouden drie woontorens van 23 etages
komen. De acties hadden succes, de nieuwbouwwijk het Kalf
werd een laagbouwwijk. Zo bleef de Kalverpolder dankzij
acties ongeschonden. Jammer was dat vooruitlopend op de
verwachte goedkeuring door Provinciale Staten alvast werd
begonnen met de bouw van het Sint Michaël College. Midden
in de polder verrees- geïsoleerd- een modern schoolgebouw.
De Kalverpolder ligt er nu nog altijd open en onbebouwd, met uitzondering dan van de bebouwing van de Zaanse Schans. Aan de waarde van dit Zaanse woonbuurtje kunnen we in het orgaan van de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis wel voorbij gaan, daarom hier tot slot alleen
nog iets over de landschappelijke waarde van de Kalverpolder .
Bij de vaststelling van het Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied in juni 1979 werd de Kalverpolder aangewezen als Natuurgebied. De polder valt binnen de
grenzen van het Nationaal Landschap Waterland en wordt
aangemerkt als reservaatgebied. Zoals meestal in dit
soort gebieden, heeft Staatsbosbeheer de exploitatie in
handen.
Voor boeren is het gebied niet rendabel, doordat er
extensieve veeteelt wordt toegepast, hetgeen wil zeggen:
weinig vee, geen kunstmest en maar een keer per jaar
maaien. Daardoor kunnen de planten zich goed ontwikkelen
en kunnen de vogels ongestoord broeden.
Doordat het water van de Kalverpolder nog altijd brak
is groeien er op soirmige plaatsen zeer zeldzame planten,
zoals Rietorchis en Lepelblad, allebei typische brakwaterplanten.
Allereerst is in de Kalverpolder evenwel grasland te vinden, zoals het ook hoort in een gebied met extensieve
veeteelt. Op de laaggelegen delen van de polder, die een '
gedeelte van het jaar onder water staan, groeit Fioringras en Geknikte Vossestaart. Op kleinere stukken land
verspreid door de polder zijn veel plantesoorten aan te
treffen, zoals Witbol, Smalle Weegbree, Roodzwenkgras,
Veldzuring en Veenmossen. Deze percelen zijn in gebruik
als hooiland en leveren kruidenrijk hooi.
Kenmerkend voor de Kalverpolder zijn de brede rietkragen. Op verschillende plaatsen heeft het riet gezorgd
voor verlanding. Dit verlanden gaat als volgt: in ondiep
water groeit vanaf de waterkant riet, Kleine Lisdodde,
'Ruwe Bies en soms ook Zeebies. Na verloop van tijd vormen de wortelstokken van de verschillende rietsoorten
een dichte mat, waarop zich andere plantensoorten ontwikkelen, zoals Waterzuring, Bitterzoet, Moeraswalstro
en (het al eerder genoemde) Lepelblad. Het water verdwijnt hierdoor langzamerhand en daardoor krijgen nieuwe
plantensoorten een kans, zoals Kale Joker, Engelwortel,
Reukgras, etcetera. Uit voorafgaande blijkt duidelijk
dat de Kalverpolder een bijzonder kruidenrijk gebied is.
Verlanding is in verschillende stadia te vinden in de
polder.
Behalve kruidenrijk is de Kalverpolder ook bijzonder
rijk aan water- en weidevogels. We noemen de Grutto,
Kievit, Tureluur, Kuifeend, Fuut, Watersnip en soms ook
de Kemphaan. Op de weilanden wordt met regelmaat gebroed
door de Slobeend, Zomertaling, Kokmeeuw, Visdief en soms
ook door de Zwarte Stern. Deze vogels gedijen hier goed

door de hoge waterstand. De drassige weiden, ondiepe sloten en brede wateren vormen ook buiten het broedseizoen
een goed fourageergebied. Tijdens de vogeltrek of de voorverzameling voor de vogeltrek is dat bijzonder belangrijk.
Het is noodzakelijk dat de Kalverpolder op dezelfde
wijze wordt beheerd als dat de afgelopen eeuwen is gedaan.
Als men hiermee zou stoppen, dan zou zich een ander landschap gaan vormen door de komst van zogenoemde storingsplanten. Dat de zeldzame planten behouden blijven is
sterk van het beheer afhankelijk. Het riet moet éénmaal
per jaar worden gemaaid en het afval moet worden verwijderd. Indien dit niet gebeurt verdwijnen de bijzondere
planten en gaat de polder verruigen. Hierdoor wordt de
bodem voedselrijker, en juist de zeldzame planten die op
een voedselarme bodem gedijen zijn dan het slachtoffer.
Voor de weidevogels is het maaien van het riet eveneens
belangrijk in verband met de openheid van het landschap.
De Kalverpolder is een typische vaarpolder. De meeste
percelen zijn uitsluitend varend te bereiken. Door de
voortdurende klink is het niet mogelijk de polder zonder
hulpmiddelen droog te houden. Zeer belangrijk hierbij is
de metalen Amerikaanse windmolen De Hercules. Deze staat
aan de Oostzijde van het gebied aan een van de brede sloten die van Oost naar West lopen. Behalve De Hercules
staat er ook een aantal kleine weidemolentjes in de Kalverpolder .

Kemphaan . Foto:Oene Woedt:

Na 1950 werd het voor de boeren steeds minder lonend
om de rietkragen te onderhouden. Onder andere voor het
Bladriet bleek er geen markt meer te zijn. Ook do gemeentelijke plannen tot woningbouw in de Kalverpolder werkten
in de hand dat het gebied niet meer regelmatig werd onderhouden. In de jaren zeventig nam evenwel de belangstelling voor natuur en landschap toe, met het gevolg dat ook
in de Kalverpolder (vanaf 1974) vrijwilligers zich met

onderhoud en beheer zijn gaan bezighouden. Zij maaien in
de herfst de rietkragen, rietvelden en verlandingsveentjes, schonen de sloten en verwijderen de bomen. In de
zomer wordt er gemaaid en gehooid, gekeerd om het gras te
drogen, worden er afrasteringen gerepareerd en wordt het
hooi afgevoerd.
In haar boerderij te Westzaan heeft Staatsbosbeheer
plaats om de leden van verschillende natuurstudieverenigingen die aan het vrijwilligerswerk deelnemen te laten
overnachten.
Ook door scholen wordt actief aan het beheer van de polder deelgenomen. Een werkgroep van Kontakt Milieubeheer
'Zaanstreek houdt zich speciaal bezig met de organisatie
van het vrijwilligerswerk.
Naast het beheer speelt ook de zorg voor de natuur een
rol in de polder. Met name het Cl-gehalte van het oppervlaktewater is bijzonder belangrijk voor het natuurlijk
evenwicht. Ook in de Kalverpolder is bodemverontreiniging
voorgekomen. Op het terrein van de voormalige lakfabriek
van Jacob Vis is bleekaarde gevonden; in november 1985
werd begonnen met het afgraven daarvan. De vervuilde aarde werd per schip afgevoerd.
Gemeente Zaanstad streeft er nu naar de Kalverpolder
als waardevol natuurgebied, kenmerkend landschap en cultuurhistorisch monument te handhaven. Dit wil men bereiken door continuering van de extensieve veeteelt, en de
recreatie te beperken tot de Zaanse Schans en de Kalverringdijk.
Concluderend kan gezegd worden dat de Kalverpolder een
gebied is van onschatbare betekenis. De ligging van het
gebied is uniek: aan de ene kant nieuwbouw en industrie,
aan de andere kant de polders de Enge Wormer en de Wijde
Wormer, die zo'n heel andere - veel strakkere - verkaveMet dank aan de redactie van "De Grutter",orgaan Vogelwacht

Kievit .Foto:A.C.Zwaga

ling hebben. Uniek ook, omdat in de rietlanden veenmossen
voorkomen; dat komt waarschijnlijk zelfs nergens anders
op de wereld voor. En dan ook nog uniek omdat aan de randen van de polder de schilderachtige Zaanse Schans en
verderop Haaldersbroek liggen. De Kalverpolder is een
gebied met een rijke geschiedenis, met een prachtige begroeiing, en met vele vogels.
Laten we er trots en zuinig op zijn!
"Zaanstreek".

Het IJ is breed, de Zaan is brood
Wie wil de Zaan bevaren
De meisjes zijn er net gekleed
Zooals voor honderd jaren
Haar ogen blauw en blank haar vel
Ik mag de Zaanse meisjes wol.

Hot IJ is broed, de Zaan is broed
Wio wil do Zaan bevaren
Mem vindt er molens bij do vloot
on rijke molenaron
Maar wio do slanke dochters ziet
denkt aan dio dikke molens niet.
Hot LJ is brood, do Zaan is brood
Wio wil do Zaan bezoeken

C/aar Poter droog or hot ambachtskleed
on at er [>annokookon
Maar 't; hooft hem levenslang berouwd
dat hij goon Zaanso hooft getrouwd.
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