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HET PAKHUIS 'DE SCHANS'
Einde juni zijn de twee helften van het houten pakhuis

"de Schans" op een ponton vervaren naar de haven van
Westzaan. In afwachting van een mogelijke plaatsing op
een nieuwe fundering aan het Hazepad te Zaandijk, als on-
derdeel van de Domineestuin. Het pakhuis stond ten zui-
den van de molen "de Ooievaar", aan de Zaan. Op deze
plek was van 1573-1578 de beroemde verdedigingsschans
gebouwd (zie Anno's maart en juni 1982, resp. de nrs
81 en 82). Zowel dit pakhuis als later "De Zaanse Schans"
danken daaraan hun namen. Over de geschiedenis van het
pakhuis is weinig bekend. Het stond (en hoorde waarschijn-
lijk) bij de in 1891 gesloopte oliemolen "de Rcode Wach-
ter". Deze werd al in 1663 genoemd.

Het pakhuis is breder dan het lang is (ca 12m bij 9m);
misscnien is het ooit ingekort. De breedte wordt over-
spannen door gebintbalken uit één lengte. Deze balken
worden, tussen de gebintstijlen, vijf maal ondersteund.

De dakbalken (van spanten is hier geen sprake) rusten
op de wurmten over de gebintstijlen en zijn ongeveer hal-
verwege in de zolderbalken ingekeept. Datzelfde is ook
het geval ter hoogte van de vliering (zie tekening). De
houten vloeren waren ca. 5 cm dik.

De plaatsing in de Domineestuin is o.m. afhankelijk
van een (of meer) gegadigden die het pakhuis voor zijn
(hun) gebruik willen herbouwen. Het vloeroppervlak be-
draagt ca 180 m2 (excl.zolder). Het gebouw kan voor meer-
dere doeleinden geschikt worden gemaakt.
Plaatsing van dit historische houten bouwwerk op de ge-
meentelijke monumentenlijst is in voorbereiding.

S. de Jong.

PAKHUIS "DE SCHAMS".

563



HET GEMEENTEARCHIEF IS NU DAAR... (2)
Ja, het Gemeentearchief Zaanstad is nu daar, waar het
uiteindelijk wezen moet, te weten in een behuizing met:

-klimatologisch geregelde archiefdepots: met een
luchtcirculatie, een constante temperatuur van 18 C
en een relatieve luchtvochtigheid van gemiddeld
55%, gestuurd en gecontroleerd via een computer
-mooie publieksruimten: studiezaal (24 zitplaatsen),
bibliotheek (4 plaatsen) en atlas (4 plaatsen)
-ontvangstruimte (receptie) voor de bezoekers
-aparte werkvertrekken voor het personeel
-koffiekamer voor bezoekers en personeel
-vergader- en tentoonstellingsruimten
-filmzaal (ca 35 plaatsen)

Bovendien is het nieuwe onderkomen in de Hoogstraat 30 -
34 te Koog aan de Zaan zeer gunstig gesitueerd:
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (buslijn
97 of station Koog-Zaandijk), parkeerplaatsen aanwezig
(naast en voor het gebouw), winkels in de omgeving, vlak-
bij het Koogerpark, Molenmuseum, Zaanse Oudheidkamer en
Zaanse Schans gelegen én niet te vergeten de prachtige
ligging aan de Zaan (en Poel) met uitzicht op het oude
Kalf en de Hemmes en over de Julianabrug heen op de Zaan-
se Schans en Gortershoek.

De hele (ver)bouw voor het archief in de Hoogstraat is
vorig jaar november gereed gekomen, waarop in de maand
december in één week tiid vanuit 3 locaties (Hoqendijk,
Prins Bernhardplein en Bannehof) de archiefbestanden
verhuisd zijn naar het nieuwe pand door verhuisbedrijf
V.T.Z. Dit was een zeer enerverende tijd voor onze ver-
huisploeg, want in één week tijd moest daarna alles op
orde zijn en de dienstverlening aan het publiek weer
doorgaan.

Maar ook aan de voltooiing van het gebouw zelf is wel
het een en ander vooraf gegaan.
Reeds vanaf het instellen van een gemeentearchief voor
de kersverse gemeente Zaanstad in 1976 is gezocht naar
een geschikte definitieve archiefbewaarplaats in plaats
van de tijdelijk aangewezen panden Hogendijk 60 - 64 en
Prins Bernhardplein l. In de loop der jaren hebben er on-
geveer zes mogelijkheden de revue gepasseerd (o.a. Ge-
meentelijke Spaar- en Kredietbank aan de Oostkade, Oost-
zijderkerk, Sigma Coatingsgebouw aan de Oostzijde en het
AMRO-kantorencomplex achter het station Zaandam), die al-
le niet geschikt bevonden werden.

Totdat in 1981 de bedrijfspanden van de firma "Out" door
de gemeente Zaanstad werden aangekocht met het doel deze
te bestemmen voor de gemeentelijke archiefbewaarplaats,
die aan alle wettelijke vereisten zou moeten voldoen.
Een ontwerp werd opgesteld, doch door het ontbreken van
'de nodige financiën heeft het nog ruim vier jaar geduurd
voor het licht op groen werd gezet.
Het definitieve ontwerp werd tenslotte in 1986 goedge-
keurd en bij onderhandse aanbesteding werd Bouwbedrijf
Kakes BV uit Zaandam als laagste inschrijver de bouw ge-
gund.

Kort hierna, om precies te zijn in juli 1986, is men be-
gonnen met de sloop van woonhuis nr. 36 en de oude maga-
zijnruimten van "Out", die plaats moesten maken voor de
archiefdepots en studiezaal (aan de Zaan gelegen) en de
parkeerplaats (naast het gebouw).
De eerste paal voor de funderingen van de nieuwe gedeel-
ten werd op 24 oktober 1986 geslagen door wethouder Brink-
man.
Al na een half jaar kon het dak op het depotgebouw aan-
gebracht worden. Daarmee werd het hoogste punt bereikt,
hetgeen feestelijk werd bevestigd met het hijsen van de
vlag op 25 mei 1987.
De hiernaast gelegen studiezaal is het laagste gedeelte
van het hele archiefcomplex en kan gezien worden als een
soort aangebouwde serre.

Inmiddels, maar met name na de totstandkoming van de
nieuwe gedeelten (in verband met het "uitdampen" van het
bouwvocht), werden de oude winkel- en kantoorruimten van
"Out" (aan de straatkant gelegen) omgetoverd tot moderne,
doelmatige publieks- en werkruimten.
Bij het betreden van de hal wordt u verrast door een
eigentijdse wandschildering van kunstschilder Aart Roos,
die in een fraaie kleurenharmonie zijn visie geeft om-
trent het archiefgebeuren.
In november 1987 is dan toch de grote wens (en noodzake-
lijkheid) in vervulling gegaan: de gemeentelijke archief-
bewaarplaats die aan alle vereisten voldoet, was daar.

(Wordt vervolgd) Titia de Groot
(Gemeentearchief Zaanstad)

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

Mevrouw E. de Geus-Gerritsen
De heer E.J. Duyvis
De heer J. van der Velden
De heer N.G.M, de Jong
De heer A.J. Heemskerk
De heer Martien Mol
Mevrouw Joke Brouwer

Alkmaar
Haarlem

Krommenie
Medemblik
Oostzaan
Schoorl

Wormerveer

TENTOONSTELLING
In het Molenmuseum aan de Museumlaan 18 te Koog aan de
Zaan wordt tot en met 9 oktober a.s. een tentoonstelling
gehouden over het verleden van Zaanse industrieën.
Samensteller en vormgever zijn Ton Neuhaus en Eric Duyvis.
Een brochure over de Zaanse bedrijven is door Ton Neuhaus
verzorgd. Een wandeling door het verleden van vele Zaan-
se bedrijven ondersteund door foto's, illustraties en
relikwieën geven u een beeld van de arbeidsomstandigheden
uit die tijd.

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l NOVEMBER TEGEMOET !!!
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BEZINNING OP DE ZAANSE SCHANS
In september 1987 verscheen de nota "Bezinning op de
Zaanse Schans" van de Vereniging "Vrienden van het Zaan-
se Huis".
Over het ontstaan, de inhoud en het doel van de nota is
reeds eerder in 'Anno' geschreven door de heer R. Sman,
en wel in de nummers 102 en 103 van juni resp. september
1987.
Door de stichting Zaans Schoon is de nota met belangstel-
ling ontvangen.
Stichting Zaans Schoon is van meet af aan betrokken ge-
weest bij het wel en wee van de Zaanse Schans, en heeft
reeds jaren geleden een aanzet gegeven tot een bezinning
op de gewenste ontwikkeling van de Zaanse Schans, het-
geen destijds heeft geleid tot de oprichting van de Com-
missie Toekomst Zaanse Schans. De daar gevoerde discus-
sies hebben toen niet geleid tot het resultaat dat ons
voor ogen stond.
In de nota wordt een aantal knelpunten aangegeven welke
in de weg staan aan een ontwikkeling van de Zaanse Schans
zoals die de Vereniging "Vrienden van het Zaanse Huis"
voor ogen staat. Stichting Zaans Schoon zal daarop in
het onderstaande nader ingaan.

1. De Zaanse Schans als woonbuurt.

Naar de mening van Zaans Schoon zou de woonfunctie van
de Zaanse Schans versterkt dienen te worden. In de Com-
missie Toekomst Zaanse Schans zijn destijds discussies
gevoerd omtrent de wenselijkheid van een eventuele uit-
breiding van het buurtje. Daarbij is bij voorbeeld ge-
dacht aan de bouw van 19de-eeuwse woonhuizen, welke thans
niet op de Schans vertegenwoordigd zijn.

2. Presentatie van de Zaanse Schans als cultureel erfgoed.

De presentatie van de Zaanse Schans als cultureel erfgoed
vertoont naar de mening van Zaans Schoon tekorten. i
Het ontstaan van de Zaanse Schans alsmede de relatie tus-
sen de Zaanse Schans en de historische ontwikkeling van
de Zaanstreek, zowel in cultureel als in economisch op-
zicht, is onderbelicht.

3. Financiële opzet van de Zaanse Schans.

Een oplossing voor de "knelpunten" staat sterk onder druk
van de huidige financiële opzet van de Zaanse Schans. In
de nota wordt een weg aangegeven waarlangs het gebrek aan
financiële ruimte opgelost zou kunnen worden (namelijk
verkoop van de woningen op de Schans aan de bewoners en
de toerist laten betalen voor de voorzieningen op de
Schans).

Hoewel Zaans Schoon de in dit opzicht door de Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis" gedane suggesties, zeker
niet verwerpt, is zij van mening dat, voordat hieromtrent
definitieve besluitvorming zou kunnen paatsvinden, een
gedegen onderzoek door één of meer onafhankelijke deskun-
digen gewenst zou zijn.

Zaans Schoon ziet de nota "Bezinning op de Zaanse Schans"
als een voortzetting van de destijds in dit verband reeds
gegeven aanzet. De nota zal, naar wij hopen, aanleiding
zijn voor een hernieuwde discussie tussen belanghebbenden
over het desbetreffende onderwerp.

H. Pielkenrood.

De Zaanse Schans gefotogra
feerd door Jan Brouwer
Worme rvee r.
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Als idee voor een leuke zondag zou ik u willen raden
."Bekijk de Zaanse Schans eens van de overkant" en wel van1-
uit de Zaanlandse Oudheidkamer. Zo'n bezoek is vaak ver-
rassend. De laatste keer, het blijft n.l. nooit bij een
éénmalig bezoek, kon ik mijn vrouw vertellen dat ik tolk
was geweest. Het gezelschap bij de rondleiding door de
heer de Wit bestond uit een echtpaar uit Utrecht en wat
Zaankanters. Het "nö, moet je daar zien" was niet van de
lucht. De mensen uit Utrecht begrepen niet dat "nö" de
Zaanse uitroep van verbazing is. Dat "nö" werd gezegd
toen ze het glas " 'T WELVAREN VAN GROENLANT EN DE STRAAT-
DAVIZ" zagen. Op dit glas is in radgravure een walvisvaar-
der afgebeeld. Dit is een bedrijf in werking. Naast het
schip ligt een walvis met 2 mannen erop die met grote mes-
sen stukken spek uit een "zwarte walvis" snijden. De zwar-
te walvis was het soort dat niet zonk. Dat dit flinke
stukken spek waren blijkt uit het feit dat er 6 mannen no-
dig waren om met behulp van een katrol zo'n stuk binnen
te halen.
Een kenmerk van een walvisvaarder is de balk die dwars
over het schip loopt, deze dient om de boten met harpoe-
niers neer te laten.
De versiering van glazen gebeurde op verschillende manie-
ren.

Rechts:gegraveerd glas met een afbeelding van
"de man onder de Beer",1668.Daarnaast:een
zgn. pasglas.Onder-.gegraveerd glas met afbeel-
ding van een walvisvaarder in vol bedrijf,
üe tekst luidt:"'t Weivaaren van Croenlant en
de Straatdavis".

Bij de STIPPELGRAVURE wordt de voorstelling in kleine
stippen op het glas aangebracht met een scherp diamant-
puntje. Vaak wordt ook lijngravure toegepast. Soms wordt
de achtergrond gestipt, de onbewerkte delen van de voor-
stelling steken dan donker af tegen de achtergrond.
Bij de RADGRAVURE wordt met een snel draaiend wieltje
glas weggeslepen, zodat er reliëf gevormd wordt. De voor-
stelling ontstaan door de schaduwwerking van het reliëf
en door het verschil in doorzichtigheid van de verschil-
lend gegraveerde vlakken. Soms worden gegraveerde delen
weer glanzend gepolijst, zo ontstaan dan grotere afwisse-
ling in licht en donker.
Bij de DIAMANTGRAVURE wordt met een scherp diamantpuntje
de voorstelling in fijne lijnen in het glas gekrast.
Wat is glas? Ruw gezegd een gesmolten mengsel van veel
zand, wat soda en wat kalk, onaeveer in de verhouding 65:
20:15. Zand smelt pas bij 2200° C. Zo'n hoge temperatuur
was moeilijk te stoken. Er werd wat soda bij gedaan, waar-
door het mengsel ging smelten bij 1500 C. De kalk moest
erbij cm het glas stevigte te geven.
SOORTEN GLAZEN.
PASGLAS: Het pasglas is altijd versierd met een donker ge-
kleurde glasdraad die een keer of tien om het glas geslin-
gerd is. Die draad vormt telkens een horizontale ring als
een soort maatstreep. Zo'n glas werd gebruikt om er gezel-
lig samen bier uit te drinken. Wie het glas gevuld voor
zich kreeg, moest er een slok uit nemen, precies de hoe-
veelheid die te zien was tussen twee van de horizontale
maatstrepen. Een afgepaste slok, vandaar de naam "pasglas,".
Lukte dat niet bij de eerste slok, dan moest je het nog
eens proberen, waarbij je dan de volgende streep moest
treffen. Je ging door tot je het goed had gedaan. Het
smalle glas moest wel telkens worden bijgevuld. Daarna
kwam degene die naast je zat aan de beurt, en zo ging het
glas rond. Jammer genoeg zijn de spelregels van dit drink-
spelletje niet meer bekend, doch het staat wel vast dat
men er plezier bij had.
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BERKEMEIER: Bij de Berkemeier werd de onderkant van het
glas gevormd tot een beker, de s t a m en de bovenkant
van het glas werd uitgeblazen tot een kelk met een trech-
tervorm. Op de grens van de stam en de kelk, precies op
de knik, werd meestal een glasdraadje gelegd, als een
soort halsbandje. Rondom de bodem van de stam, die altijd
een ziel heeft, werd een ring van glasdraad vastgesmolteri1
bij wijze van een voetje. De naam Berkemeier komt uit de
Middeleeuwen. Toen was er veel houten drinkgerei in ge-
bruik, onder andere ook lage bekers op een voetje die van
berkemei gemaakt waren, dat is de tak van een berk. Zo
hebben er ook beukemeiers bestaan, bekers gemaakt van een
beukemei. De stam van de berkemei werd altijd versierd
met noppen. Er is een theorie dat deze noppen verband
hielden met de eet-gewoonten in vroeger eeuwen. De mensen
aten nog niet met vork en mes, maar gewoon met hun vin-
gers. Daar kregen ze vette vingers van en dan was het nog-
al lastig om een glas wijn goed vast te houden. Noppen op
de glazen boden dan het nodige houvast.

Gegraveerd glas met tekst "Het groeyen en bloeijen van
de Goede Regeering van Nestsaan en Hestsaandam".

Boven:bokaal van de Hoornse zilversmid
Jacob D.Schuyt (1723-1795).Wapen van
Hoorn temidden van goudsmidsattributen
met rondom tekst:'t Welvaren van het
gout smits gildt van Hoorn".

Onder:Het linkerglas draagt als opschrift:
"Het Welvare van de Zylemakerij".Hoog 21 cm.
Het rechterglas heeft als opschrift:
"'t Welvaren van de Houtsaagerij"Hoog 19,3 cm.

ROEMER: De Roemer lijkt op de Berkemeier, maar de kelk
van de roemer is bol.
FLUIT: De Fluit is een hoog, smal glas van Venitiaanse
oorsprong. Het Nederlandse fluitglas heeft een nodus of
knoop (=verdikt stuk tussen de kelk en de voet) die vaak
de vorm van een kegel heeft. Deze glazen hield men altijd
bij de voet vast met duim, wijs- en middelvinger. Het
viel niet mee om een slok uit zo'n glas te nemen zonder
te morsen omdat de afstand tussen mond en hand te groot
is.
Tot besluit: WIE MAAKTE DE VERSIERING ?
De glasfabrieken leverden het glas blank af. Pas nadat
het glas was verkocht gaf de koper opdracht aan een schil-
der of tekenaar om iets bijzonders op het qlas uit te
beelden. Dit kon bijvoorbeeld een bloem- of ranken orna- ,
ment zijn, een portret, een familie- of stadswapen, een
mythologische voorstelling, een bedrijf zoals een walvis-
vaarder, een houtzaagmolen of een zeilemakerij in werking.
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Cm een diamantgravure te maken is het niet nodig om in
een glazenmakersbedrijf werkzaam te zijn, er is zelfs
geen atelier voor nodig. Dit is heel goed in een keurige
huiskamer te doen, krassen met diamant geeft geen rommel.
Vandaar dat glas graveren veel thuis gedaan werd als
liefhebberij, meestal door mensen uit gegoede kringen,
zowel heren als dames. Dit zelfde is ook bekend van het
beschilderen van porselein.
Drie dames, de zusters ANNA ROVERS en MARIA TESSELSCHADE
en de geleerde ANNA MARIA VAN SCHUURMAN, alle drie bekend
om hun literaire begaafdheid, kregen ook een grote faam
om hun prachtige diamant gravures. De twee zusters waren
de dochters van de dichter Roemer Visscher (1547 - 1620).
Roemers is de afkorting van Roemersdochter. En hoe kwam
haar zuster Maria aan haar tweede naam TESSELSCHADE ? Dat
was de bijnaam die ze van haar vader kreeg. De aanleiding
was een grote strop: Roemer Visscher bezat n.l. schepen
en juist op de dag dat Maria geboren werd, verging één
van die schepen bij Tessel (Texel).

ANNA MARIA VAN SCHUURMAN was de knapste van de drie dames.
Zij sprak elf talen en kon de Koran in het Arabisch lezen.
Men noemde haar de Ster van Utrecht. Zij was de eerste
vrouw die in Nederland aan een universiteit studeerde wel
is waar in een speciaal voor haar getimmerd hokje. Het
was in die tijd voor vrouwen verboden om te studeren,
maar omdat zij zo knap was, heeft men voor haar een uit
zondering gemaakt.
Mocht u uit het bovenstaande de indruk krijgen dat het
gebruik van wijn vroeger een grote rol speelde, dan heeft
u gelijk.
Schotel schrijft in de brochure: "Zeden en gebruiken in
de Zaanstreek" dat vroeger niet zelden een anker wijn
(=38,8 liter = 44 flessen) in een week in een burgergezin
gebruikt werd.
Het gezegde:"Er verdrinken er meer in het glas dan in de
zee" werd toen zeker door ieder begrepen.

J.C. de Jong.

UITNODIGING
Het Historisch Gezelschap "Dr. G.J. Boekenoogen"
nodigt zijn leden en de lezers van "Anno" uit voor
een lezing te houden door

PROF. Dr. L.A. ANKUM en
K. WOUDT.

Het onderwerp is:

DE ENCYCLOPEDIE VAN DE ZAANSTREEK EN WAT DAAR AAN

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het ge
"De Vertoeving" naast de Doopsgezinde Vermaning
de Nestzijde op maandag 21 november om 20.00 uu

BERICHT
Liefhebbers van de lokale en regionale geschiedenis van
Noord-Holland wijzen wij op de uitgave van het boek
'Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied
950 - 1800', geschreven door Herman Kaptein.
Het is het tweede boek van de geboren en getogen Rijper,
thans wonend in Heiloo en leraar geschiedenis-Nederlands
aan de Bram Daalder Mavo in Alkmaar.
Een scala aan bronnen en boeken is gebruikt om meer licht
te kunnen werpen op de vroegste bewoningsgeschiedenis,
de waterstaatkundige veranderingen in de 13e eeuw, de pe-
riode 1500-1800, de zeevaart, de haringvisserij, de wal-
vis vaart en de koopvaardij. Interessante lectuur vormt
ook het hoofdstuk over de nijverheid. Dankzij de scheeps-
bouw en de nevenactiviteiten die zij in het leven riep,
was het Schermereiland met de Zaanstreek het enige plat-
telandsgebied in Holland benoorden het IJ waar ook de
nijverheid van grote betekenis was.
Kapteins eerste boek 'Armenzorg in de aanslag. Armoede en
bedeling in De Rijp 1850-1914' kwam in 1984 uit.

HET BOUWBEDRIJF DOOR DE EEUWEN HEEN
In de afgelopen circa duizend jaar heeft het bouwbe-

drijf grote veranderingen ondergaan, tot het beeld wat we
er nu van hebben. De veranderingen die "in de bouw" zijn
opgetreden waren daarbij tweeërlei. Er waren de langzaam
groeiende technische en constructieve verbeteringen, die
met elkaar tot bouwtradities (in een bepaald gebied) kon-
den uitgroeien. Maar er waren ook belangrijke hoogtepun-
ten in het bouwwezen, die binnen relatief korte perioden,
vergaande veranderingen en ontwikkelingen op gang of te
weeg brachten. Zulke hoofdmomenten zijn in de geschiede-
nis van het bouwen wel bekend, zoals de opkomst en bloei
van steden omstreeks en na 1300, de 17de eeuw, de indus-
trialisatie en de massawoningbouw in de 19de eeuw en de
perioden na de twee wereldoorlogen in deze eeuw. Daar-
'naast veroorzaakten de (her)intrede van de baksteen, de
ontwikkeling van de windhoutzaagmolen omstreeks 1600 en
de constructie-vernieuwingen door het gebruik van ijzer
en beton in de 19de en 20e eeuw, eveneens grote verande-
ringen in de bouwtechnieken.

De bouwproductie in de vroege middeleeuwen was nog ge-
ring. De activiteiten gingen uit van de kerk (klooster-
orden) en de vaklieden, hoofdzakelijk verwerkers van na-
tuursteen, verzamelden zich, woonden en werkten nabij het
te maken bouwwerk: in de bouwloodsen. De bouwwerken, ker-

ken, kloosters, paleizen en ook graanschuren, waren ge-
ring in aantal en ze lagen veelal ver uit elkaar. Een
tweede groep bouwvaklieden was in vaste dienst van de
adelijke gezaghebbers, voor wie zij burchten en verster-
kingen bouwden. Ze waren verzameld in de herenhoeven en
werkten voor de kost, kleding en huisvesting, maar zij
ontvingen geen loon. Tenslotte bouwden de boeren en bur-
gers in de nederzettingen met elkaar hun eigen onderko-
mens. Het is bekend dat er bij de bouwloodsen en de heren-
hoeven een rangorde was in de vorm van leerling, gezel en
meester. De laatste tekende de ontworpen en gewenste
ideeën op ware grootte uit voor de steenleverancier, die
vaak elders verbleef, in de stapelplaats, voor het mate-
riaal .

Als gevolg van de opkomst van de vele steden omstreeks
de 12de en de 13de eeuw, waar de handel en de nijverheid
zich concentreerden, ontstond er een nieuwe groep van
bouwopdrachtgevers: de kooplieden, ambachtslieden en de
burgers. Door hen veranderde niet alleen het gebruik en
de indeling van huizen en gebouwen. Deze moesten ook een
grotere duurzaamheid hebben dan de eerdere boerenhuizen
(vaak: meeneemhuizen) hadden. Als gevolg daarvan werd het
bouwen ondernemen, men ging werken met contracten en om-
schrijvingen voor de werken. Daarvoor werden allerlei re-
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gelingen bedacht, waartoe ook het ontstaan van de gilden
omstreeks 1300 kan worden gerekend.
Uit de oorspronkelijke gilden splitsten zich meermalen
specialisten af (schrijnwerkers, meubelmakers, kistenma-
kers, draaiers, enz) die, soms na jaren procederen, weer
aparte gilden vormden. Op het platteland kwamen, door het
ontbreken van (concurrentie) belangen, de gilden niet voor.
De bouwvaklieden waren feitelijk ook (kleine) zelfstandi-
ge werkers.

Door de komst van houtzaagmolens kreeg het ambacht tim-
meren na 1600 een geweldige impuls.
Het aannemen van bouwwerken op basis van bestekken en te-
keningen was al vanaf het begin van de 17de eeuw algemeen
gebruikelijk. In een groot aantal gevallen werd daarbij
alleen het arbeidsloon aanbesteed en werden de materialen
door de opdrachtgever gekocht en aan de aannemer beschik-
baar gesteld.

In de 17de eeuw verzwakte de positie van de gilden-
meesters door onderlinge twisten en onenigheid met de
gezellen over hun bevoegdheden en door wijziging van eco-
nomische inzichten. In de 18de eeuw kwam het verval van
de gilden en tijdens de Bataafse Republiek kwam in 1798
een einde aan het bestaan ervan. Daarmee kwam ook een
,einde aan het binnen de gilden aanwezige, goede kwali-
teitscontrole-systeem. De gevolgen er van waren groot
voor het bouwbedrijf. De gang van zaken werd mede bevor-
derd door de afschaffing van het systeem van bouwen in
eigen beheer (voornamelijk in de steden), waarbij de ont-
werper (bouwmeester) met de ambachtsmeester en de gezel-
len de uitvoering van het werk leidden. In de middeleeu-
wen waren deze bouwmeesters veelal meester-steenhouwers;
in de 17de eeuw beoefenden de belangrijke architecten
oorspronkelijk de schilderkunst. Zij lieten toen, door
gebrek aan ambachtelijke vakkennis, de uitvoering meer
over aan de ambachtslieden. De scheiding van kunst en am-
bacht voltrok zich in de 18de eeuw.

In de loop van de 19de eeuw deden zich weer nieuwe
ontwikkelingen voor, die grote veranderingen in de bouw-
wereld op gang zouden brengen. Eén ervan was de opkomst
van de massa-woningbouw in de tweede helft van de eeuw.
Zowel een eerdere periode van verwaarlozing, als de gro-
te bevolkingstoename daarna, maakten een nieuwe aanpak
van de volkshuisvesting noodzakelijk.
Een tweede verandering die grote invloed op het bouwbe-
drijf zou hebben kwam aan het einde van de 19de eeuw en
het begin van deze, 20ste eeuw: de intrede van de béton-

bouw. Deze bracht grote technische veranderingen met zich
mee. Aan het bouwen met meer plastische materialen kwam
hiermee een einde door de nieuwe toepassing van stijve
constructies. Daarbij diende zich ook de noodzaak aan tot
een meer practische en economische inrichting van de
bouwbedrijven. Allerlei ontwikkelingen werden hierbij
aangepakt, die moesten leiden tot een doelmatig(er) ge-
bruik van de grondstoffen, van transporten naar en op de
bouwwerken en van de menselijke arbeidskracht. De norma-
lisatie en typisatie werden ingevoerd, evenals andere
werkverdelingen en werkverbindingen. Met name in de peri-
ode na de tweede wereldoorlog met grote bouwactiviteiten,
werden deze zaken van belang voor aannemers, materialen-
handel en architecten en om de bouwkosten in de hand te
houden. Het leidde onder meer tot uitgebreide toepassin-
gen van prefab onderdelen en nieuwe materialen als alu-
minium en kunststoffen.

Eén van de aspecten bij het rationaliseren van de
bouwbedrijven was de vervanging van de handenarbeid door
machines. Deze had vooral de bedoeling om de bouwtijd van
werken te bekorten. Na verloop van tijd én gewenning is k

de mechanisatie thans algemeen geworden. Het ambachte-
lijke timmeren verdween echter maar zeer geleidelijk.
Door de veranderende bouwtechnieken werden steeds andere
eisen aan de vakbekwaamheden gesteld, zoals het beroep
"betontimmerman" laat zien.
Bij het bestuderen van oudere en recentere werkomschrij-
vingen valt het op: naarmate de bestekken uitvoeriger
en gedetailleerder werden, verminderde de kennis op de
bouwplaats. Daarnaast werden (worden) steeds meer tekenin-
gen geproduceerd om de bestekomschrijvingen toe te lichten.
Hierin is de verschuiving zichtbaar van het practische ge-
beuren op de bouwwerken naar de kennis van de "tekenta-
fels". Dezelfde veranderingen werkten ook door bij de res-
tauratiewerken. Zolang daarbij de kennis in de bureaus
afkomstig was (is) uit de praktijk of van een langdurige
ervaring, gaf (geeft) dit minder problemen. In de school-
opleidingen werden de nieuwe ontwikkelingen en meer alge-
meen vormende vakken steeds belangrijker, waardoor het <
eigenlijke timmerambacht steeds minder de aandacht krijgt.
De opleiding daarvoor in de werkplaatsen en op de bouw-
plaatsen blijft dan ook een belangrijke taak voor de aan-
nemersbedrijven. Behalve de bouwtechnieken veranderden
ook de nonnen voor kwaliteit en, door de algemene tijds-
omstandigheden, veranderde de mentaliteit bij de ambachts-
vaklieden.

S. de Jong.
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RAADHUIZEN IN ZAANSTAD
ZAANDAM.

Gebouwd: 1846/47, diverse verbouwingen in de loop der ja-
ren.
Historische waarde: gebouwd als gevolg van de samenvoe-
ging van West- en Oostzaandam in 1811 (Zie: Zaandam 150
jaar stad, bl. 94 en 139).
Ligging: aan en ten westen van de Zuiddijk, de voorzijde
naar het Raadhuisplein, de achterzijde naar de Burcht ge-
richt. Deze situatie is echter later ontstaan door de ver-
groting van het sluizencomplex (Wilhelminasluis + 1905)
en de aanleg van de zuidelijke overgangen. Beeldbepalend.
Architectonische waarde (exterieur): classicistisch ge-
bouw, ontwerp van de architect W.A. Scholten (zie o.a.
Bouwkundige bijdragen, VI (1851) bl. 315-320; Gebouwd in
de Zaanstreek, bl. 170). De dakvorm is niet origineel
meer.
_(_interieur): door verbouwingen is veel van de oorspron-
kelijke indeling verloren gegaan (hal en trappenhuis en
diverse andere ruimten).
Huidige functie: Sociale Dienst en

Trouwen.

ZAANDIJK.

Gebouwd: als woonhuis 1752, ingericht tot raadhuis 1856.
Daarna diverse (kleine) restuaraties.
Ligging: aan de lagedijk. Het is één van de belangrijk-
ste gebouwen in het beschermde dorpsgezicht; zaanerf.
Historische waarde: zowel vanwege de eigen geschiedenis
als vanwege de geschiedenis binnen het dorp Zaandijk van
grote betekenis (Het huis Oud en Nieuw, 1909, bl. 366,
Geïll. Beschr. bl. 166).
Architectonische waarde (exterieur;): een goed gebouwd
18de eeuws Zaans huis met een stenen voorgevel en met
19de eeuwse toevoegingen en veranderingen (Geïll. Beschr.
bl. 166)
(interieur): Zeer belangrijk o.a. vanwege beschilderde
behangse]s en dito plafond, marmeren gang en betiimerin-
gen in rococostijl. Door de verbouwing tot raadhuis in
de 19de eeuw is het gebouw ongeschikt gemaakt voor parti-
culiere bewoning.
Huidige functie: Trouwen.

UITNODIGING

Op maandag 7 november a.s. houden we weer onze jaarlijkse
ledenvergadering, in "De Lelie" op de Zaanse Schans om
20.00 uur.
De agenda wordt u nog nader toegezonden.

Na de pauze zijn we van plan om de film "ALBERT" te ver-
tonen, die is gemaakt ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van Albert Heyn.

Wilt u deze datum in uw agenda noteren !!

HET BESTUUR.

Boven:interieur van het voormalige
raadhuis van Zaandi j'k.
Rechts:Exterieur.
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KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek.
(samengesteld uit de Zaanse kranten De Typhoon, De Zaan-
lander, de Zaanse Gezinsbode).
i
3 mei 1988 - Totale vernieuwing van de Spoorbuurt te Zaan-
dam is te prefereren boven een opknapbeurt van de buurt.
Dat zei wethouder Pans van Zaanstad (Stadsontwikkeling)
in reactie op een onlangs door de bewoners van de Spoor-
buurt gepresenteerd plan. Pans betwijfelde of een opknap-
beurt van de bestaande bebouwing een verbetering voor een
flink aantal jaren kan opleveren en wees erop dat in het
plan van de bewoners geen rekening is gehouden met de
brug over de Vaart, die is gepland in het kader van het
Verkeers Circulatie Plan. De buurt liet die brug bewust
weg. "Als je de structuur van de Spoorbuurt wilt handha-
ven is er geen plaats voor," aldus Yolanda van Vulpen van
het Spoorbuurtcomité.
4 mei - De dodenherdenkingen in de Zaanstreek werden dui-
delijk beter bezocht dan in de voorafgaande jaren. Met
name veel kinderen bezochten de herdenkingen. De adoptie
van oorlogs-monumenten door scholen droeg daar ongetwij-
feld toe bij.
4 mei - Uitgeverij Amor Vincit Ccnnia gaf een herdruk uit
van het boek 'De Pelmolens van het Oostzijderveld', dat
in 1925 door J. Kruyver werd geschreven en vooral gete-
kend. Tegelijk met de heruitgave werd in het Molenmuseum
te Koog een tentoonstelling ingericht met werk van Kruy-
ver en Nic. de Carpentier.
5 mei - Cm de werkzaamheden aan de op- en afrit van de
J.M. den Uylbrug (de Voorzaanbrug) volgens het tijdsche-
ma te laten verlopen, worden de resterende elf panden aan
de Havenstraat en vier huizen aan de Zuiddijk vóór l ok-
tober ontruimd. Dat zei Th. Konijn (Onroerend Goedzaken
Zaanstad) in reactie op het besluit van de Commissie
Stadsontwikkeling van Zaanstad om akkoord te gaan met de
aankoop van de panden. Hiermee zijn de laatste obstakels
voor de nieuwe brug uit de weg geruimd.

6 mei - Stichting de Zaanse Schans heeft de familie J.
Kooyman de huur van de souvenierwinkel opgezegd. In een
nieuwe huurovereenkomst heeft de stichting een clausule
opgenomen die het assortiment van Kooyman aanzienlijk
moet verminderen; de exploitant moet zich beperken tot
aardewerk, porselein, glas en kristal. De familie Kooyman
meent dat de exploitatie van de winkel met de verkoop van
alleen deze spullen niet goed dekkend zal zijn te krijgen;
zij vrezen dat de inkomsten met vijftig procent zullen
verminderen, en weigeren daarom het nieuwe huurcontract
te ondertekenen.
6 mei - Bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan
heeft de Rotary-club Zaandam tweehonderd exemplaren ge-
kocht van de nog te verschijnen Encyclopedie van de Zaan-
streek. Deze worden geschonken aan de 24 scholen voor
voortgezet onderwijs in de Zaanstreek en aan bibliotheken.
Commissaris van de Koningin voor Noord-Holland drs. R. de
Wit ontving tijdens een receptie in de Bullekerk van de
Rotary-club een dummy van de encyclopedie, een proefexem-
plaar met (uitgezonderd de eerste zestien bladzijden)
blancp pagina's.
11 mei - Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan
van het Wilhelminapark te Wormerveer gaf de vereniging
Het Wilhelminapark het boekje 'Zie door de bomen het bos'
uit. Hierin wordt de geschiedenis van het park geschetst
en een beschrijving gegeven van de natuurpracht die in het
park bewonderd kan worden. 'Zie door de bomen het bos'
,is de tweede (herziene) druk van een boekje dat bij het
zeventigjarig bestaan van het park werd uitgegeven. De
wijzigingen in het boekje betreffen vooral de rondleiding
door het park. Vroeger werden wandelaars met behulp van
genummerde bordjes door het park gevoerd. Thans gebeurt
dat met behulp van een wandelkaart. De bordjes werden re-
gelmatig door vandalen uit de grond getrokken en vernield.
Het Wilhelminapark werd in 1987 op de gemeentelijke monu-
mentenlijst geplaatst.

Het Wilhelminapark,naar een oude ansicht
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12 mei - De restauratie van de Beeldentuin te Zaandijk
wordt vertraagd. Volgens de planning zou met de restaura-
tie worden begonnen aan het begin van de zomer; monumen-
tenzorg en de provincie zijn akkoord en de financiering
is rond. Volgens J. Fruytier, voorzitter van de Stichting
Siertuinen die de Beeldentuin in eigendom heeft, wordt de
vertraging veroorzaakt door de ambtenarij in Zaanstad.
Een ambtenaar zou vinden dat de achttiende-eeuwse tuin
een openbaar parkje zou moeten worden, maar Fruytier is
dan niet bereid particulier geld in de restauratie te
steken.
13 mei - De restauratie van het zeventiende-eeuwse pak-
huis Archangel te Nauerna is bijna voltooid. Het pakhuis
stond oorspronkelijk aan het Noordeinde te Wormerveer en
werd eind 1986 daarvandaan per schip vervoerd naar Nauer-
na, een tocht van ruim tien kilometer. Het voormalige
kaaspakhuis krijgt in Nauerna een culturele bestemming;
de Culturele Raad Nauerna verwacht komend najaar te kun-
nen beginnen met de organisatie van kleine voorstellin-
gen en lezingen in Archangel.
14 mei - De Nationale Molendag zorgde voor een ongekende
drukte op de Zaanse Schans. Piet Kempenaar, een van de
molenaars van de Kat, schreef dat mede toe aan het feit
dat de Schans sinds kort wordt aangegeven op de bewegwij-
zering langs de Coentunnelweg. "Je merkt nu al dat het
een stuk uitmaakt. Voorheen was het echt een vreselijke
toestand; mensen die naar de Zaanse Schans wilden, beland-
den soms in de Schermer," aldus Kempenaar.
14 mei - Mieke de Goeje en Jan Schaap kregen uit handen
van wethouder Brinkman de erepenning van de gemeente Zaan-
stad. De Goeje regisseerde twintig jaar Opera Zaanstad,
Schaap was 25 jaar dirigent.
21 mei - Ellen Bokhove uit Zaandam is de nieuwe beheer-
der/conservator van het cultuur-historisch museum 'In 't
houten Huis' in De Rijp. De eerste tentoonstelling die de
Zaandamse organiseert is over de haringvisserij en wordt
11 juni geopend. Ze heeft een opleiding gevolgd aan de
Reinwardt academie in Leiden, een HBO-opleiding voor mu-
seummedewerkers .
25 mei - Het ledental van Vereniging de Zaansche Molen is
licht terug gelopen. Dat betekent voor de vereniging ook
een financiële achteruitgang. Via acties probeert De Zaan-
sche Molen het ledental weer op minimaal 3000 te brengen;
thans zijn ca. 2750 mensen lid van de vereniging. Dat
schrijft secretaris J. Dekker in het jaarverslag. Op mo-
lengebied kon de secretaris gunstige ontwikkelingen mei-
dfan. De exploitatie van de Bonte Hen is door J. Boulanger
voortvarend ter hand genomen, terwijl de Oooievaar voor
het eerst sinds jaren weer kon worden bezocht door een
groep molenliefhebbers.
27 mei - B. en W. van Zaanstad hebben hun voorkeur uit-
gesproken voor een plan voor een modern stedelijk milieu,
dat past in het centrum van Zaandam. Uitvoering van dit
plan zal korte metten maken met de volledige huidige be-
bouwing in de Spoorbuurt. Het college had de keus uit
twee plannen die door de Dienst Stadsontwikkeling zijn
opgesteld. Het andere plan ging uit van behoud van een
aantal woningen aan de Emnastraat en de Provincialeweg.
In de afweging van B. en W. heeft de uitkomst van een
onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen in de
buurt een belangrijke rol gespeeld.
27 mei - De Zaandammer Oene Moedt (foto 's) en de Westza-
ner Joop Brinkkemper (tekst) hebben het boek 'Kijken naar
Weidevogels' samengesteld. "In één van de dichtstbevolk-
te delen van de wereld bewonen ruim veertien miljoen Ne-
derlanders hun lage landen bij de zee. Ze delen dit klei-
ne land met honderdduizenden vogels, die de weilanden be-
volken welke zo kenmerkend zijn voor het Nederlandse land-
schap. Deze weidevolgels vinden ons land zo aantrekkelijk,
dat van een aantal soorten een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking binnen onze grenzen broedt..." Aldus be-
gint het boek, dat verschijnt in een oplage van 6000 ex-
emplaren als co-produktie van de Nederlandse Vereniging
ter Bescherming van Vogels en uitgeverij Zomer te Arnhem.
De helft van de oplage wordt verkocht via de vereniging,
de andere helft gaat naar de boekhandel.
27 mei - Ahold droeg de boerderij aan de Kalverringrijk
over aan de stichting de Zaanse Schans. Het concern
schonk de boerderij ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van Albert Heijn.

28 mei - In de Zaanlandse Oudheidkamer stelde beheerder
H. de Wit een expositie samen over de band van de Zaan-
kanters met het water. De expositie is min of meer the-
matisch ingericht. Een pronkstuk was een tentoongesteld
model van de salonboot de 'Alkmaar Packet'. De Zaanlandse
Oudheidkamer aan de Lagedijk te Zaandijk trekt jaarlijks
zo'n vierduizend bezoekers.
29 mei - Het speciaal daarvoor opgerichte 'Honig-collec-
tief' gaf het boekje 'Poeier malen' uit. In het boekje
staat het verhaal dat A. Honig in 1945 optekende uit de
mond van D. de Vries over de verwerking van cacao-afval
in de windmolens rond de laatste eeuwwisseling. 'Poeier
malen' handelt over de N.V. Cacaoafvalverwerkingsbedrij-
ven voorheen Adriaan Honig, een bedri j f dat behoorde bi j
Oliefabrieken het Hart en de Zwaan. De Vries was werk-
nemer van het bedrijf, Honig was de patroon. Het 'Honig-
collectief' werd speciaal voor de uitgave van het boekje
opgericht en bestaat uit zeven kinderen van A. Honig en
hun partners en kinderen.
29 mei - Van oliemolen de Os aan de Kalverringdijk te
Zaandam werd het 325-jarig bestaan gevierd. Het preciest?
bouwjaar van de molen is niet bekend, maar de eerste ver-
melding van de molen is in een brandcontract van 1663.
Zaandijker J. Kaat maakte ter gelegenheid van het jubi-
leum een zeefdruk van de molen naar een foto van 1910.
iHet eerste exemplaar werd tijdens een bijeenkomst in de
onttakelde molen aangeboden aan de eigenaar J. Stuurman.
31 mei - Naar de bouwkundige staat van de woningen in de
Ganzenwerfstraat, Kattegat en de Kattegatdwarsstraat te
Zaandam moet nader onderzoek worden verricht. Dat vinden
B. en W. van Zaanstad. De kwaliteit van de woningen werd
"matig tot slecht" genoemd. Het onderzoek moet duidelijk
maken welke huizen nog te herstellen zijn, en welke plaats
moeten maken voor nieuwbouw. De kosten van aankoop en
sloop worden op circa 4,5 miljoen gulden geschat door de
gemeente.
2 juni - Gemeente Zaanstad gaat zoeken naar een geschikte
plaats voor een theatercomplex met bijbehorende voorzie-
ningen in het centrum van Zaandam. De streekschool Zaan-
streek/Waterland (op de hoek Stationsstraat/Provinciale-
weg) wordt als mogelijke geschikte locatie genoemd.
3 juni - De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Be-
drijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ) zal een overeenkomst
aangaan met het Zaanse gemeente-archief. Daarbij zullen
de bedrijfsarchieven die via de vereniging verworven zijn
in bruikleen komen bij het archief. Het bedrijfsleven in
de Zaanstreek zal meer benaderd worden over de doelstel-
lingen die deze vereniging nastreeft. Oude bedrijfsar-
chieven (ouder dan veertig jaar) en vraaggesprekken met
oudere werknemers en werkgevers binnen een bepaalde in-
dustrietak kunnen in het gemeente-archief op een veilige
en brandvrije plek bewaard worden.
6 juni - De kleine gemeenten in en rond het Nationaal
Landschap Waterland zijn niet gelukkig met de herziening
van het streekplan Waterland. De kleine kernen (als Jisp
en Wijdewormer) morren over de mogelijke bepaling dat al-
leen de bouwmogelijkheden binnen de bestaande kernen mo-
gen worden benut. Voor de gemeente Wormer (11.000 inwo-
ners) is het plan acceptabel.
14 juni - Het herstel van de Bloemenbuurt te Koog aan de
Zaan werd officieel afgerond. In de wijk werden 72 wonin-
gen, die werden gebouwd in 1921, geheel vernieuwd voor
een bedrag van 86.500 gulden per woning. Voorzitter A.
Boots van de woningbouwvereniging Koog aan de Zaan toonde
zich tevreden dat het oude karakter van de Bloemenbuurt
behouden is gebleven. De opknapbeurt werd tien jaar gele-
den begonnen; in totaal werd een bedrag van 26 miljoen
gulden aan funderingsherstel bij 173 woningen en de ge-
noemde vernieuwing van 72 huizen, uitgegeven.
15 juni - Stichting de Poelboerderij kreeg van de gemeen-
te Wormer de sleutel van de boerderij aan de Veerdijk 106.
Een aantal vrijwilligers begon onmiddellijk met het op-
knappen van de boerderij die een half jaar leeg staat. De
stichting wil in de boerderij een natuur-educatief cen-
trum vestigen.
17 juni - In het Regthuys te Westzaan installeerde wet-
houder van Welzijnszaken van Zaanstad A. Brinkman de le-
den van de gemeentelijke adviescoitmissie voor de monumen-
ten. De instelling van de commissie volgt uit het decen-
tralisatiebeleid van de rijksoverheid. Momenteel bezit
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Zaanstad 218 rijksmonumenten, waarvan er 29 als grote mo-
numenten te boek staan; dat zijn met name kerkgebouwen.
Zaanstad is daarmee de dertigste gemeente van Nederland.
Op de gemeentelijke monumentenlijst staan op dit moment
vijf gebouwen; volgens Brinkman moet deze lijst in de
toekomst flink worden uitgebreid.
21 juni - Een van de grootste pelmolens die de Zaanstreek
ooit rijk is geweest, De Kroosduiker, zal na 28 jaar te-
rugkeren naar ons gebied. De Zaandainner T. Markus is in
het bezit van de molen gekomen, die sinds 1960 bij het
Utrechtse Harmelen heeft gestaan. De Kroosduiker stond
oorspronkelijk bij Westzaan, maar werd daar door de ruil-
verkaveling overbodig. Aangezien hij onder de slopersha-
mer dreigde te vallen, verplaatste ex-Zaankanter K. Dol-
man de molen naar Harmelen. Bij het overlijden van Dolman,
bleek zijn laatste wens dat de molen terug zou worden ge-
bracht naar de Zaanstreek. De Kroosduiker wordt waar-
schijnlijk neergezet in de Kalverpolder.
22 juni - De provinciale monumentencommissie heeft ruim
7.000 gulden extra subsidie toegekend voor de restaura-
tie van de kerktoren van de Nederlandse hervormde kerk
in Koog aan de Zaan. De Culturele Raad Nauerna heeft
1.959 gulden subsidie gekregen voor het herstel van het
houtwerk aan de buitengevel van het voormalige pakhuis
Archangel.
30 juni - Burgemeester en Wethouders van Zaanstad hebben
op onderdelen kritiek op de Vierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning. De regio boven het Noordzeekanaal moet worden be-
trokken bij de grootscheepse ontwikkelingsplannen voor
de Randstad. Zaanstad is het eens met het uitgangspunt
van de Nota om de internationale concurrentiepositie van
de Randstad te verbeteren, maar heeft moeite met de over-
heersende aandacht voor de grote steden. "De Randstad is
meer," zo wordt in de reactie gesteld. "Zaanstad wordt
in de hele Nota RO niet eens genoemd. Dit doet geen
recht aan de nauwe verstrengeling van het economisch sys-
teem in het gewest," aldus B. en W.

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 afgeheeld.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:Er ie Schots,
tel.075-28 71 51.

30 juni - Pakhuis de Schans, op de Kalverhoek (nabij
oliemolen De Ooievaar), is in twee delen op een ponton
gezet. Voorlopig blijft het pakhuis daar op staan, tot
het verhuisd kan worden naar De Domineestuin te Zaandijk.
De Schans is tweehonderd jaar oud.
l juli - Gedeputeerde M. de Boer ontving uit handen van
samensteller J. Goedhart een noordelijke en een zuide-
lijke architectuurroute van Zaanstad. In de routes is
bewust gekozen voor een mengeling van oude en moderne
architectuur. Het oudste gebouw is korenmolen De Bleeke
Dood uit 1656, het jongste het nieuwe politiebureau, dat
zelfs nog gebouwd moet worden. Het is de bedoeling de
routes ieder jaar aan te passen.
5 juli - Een nieuwe stap naar de definitieve versie van
het bestemmingsplan Kalverpolder is gezet, nu het provin-
ciebestuur van Noord-Holland zich heeft uitgesproken over
het ontwerp dat in november '87 door de raad van Zaan-
stad is goedgekeurd. Gedeputeerde Staten hebben geen be-
zwaar tegen de aanleg van zogenoemde knuppelpaden in de
polder, waartegen diverse milieuorganisaties bezwaar had-
den aangetekend. Knuppelpaden zijn geïmproviseerde wan-
delweggetjes; de aanleg daarvan zou volgens de milieu-
organisaties het broedgedrag van vogels verstoren. GS
stellen dat de belangen van de milieu-organisaties geen
geweld wordt aangedaan omdat telkens bij de aanleg van
een knuppelpad een vergunning moet worden aangevraagd
waartegen bezwaar kan worden aangetekend. GS hebben het
bezwaar van de milieu-organisaties tegen de toegestane
hoogte van silo's en hooibergen wel overgenomen. Zaan-
stad wilde een hoogte van vijftien meter toestaan; daar
heeft het provinciaal bestuur nu vijf meter van gemaakt.
12 juli - De 18e-eeuwse gevel van de schuilkerk aan de
Noorderhoofdstraat te Krommenie moet op 17 september
(monumentendag) gerestaureerd zijn. Die dag moet met be-
hulp van een hijskraan de gevelbekroning worden aange-
bracht. De eerste fase van de restauratie van het oud- ,
Katholieke kerkgebouw is dan voltooid. Volgend jaar
hoopt men te kunnen beginnen met het herstel van het dak,
daarna is de romp van het gebouw aan de beurt. De kosten
van de gehele restauratie worden geraamd op een miljoen
gulden, volgens architect H. Valk moet dat voor 80 pro-
cent worden gefinancierd uit bijdragen van het rijk.
13 juli - Stichting 't Regthuys Westzaan i.o. heeft over-
eenstemming bereikt met gemeente Zaanstad over overname
van het uit 1781 stammende voormalige raadhuis van West-
zaan. De Stichting zal voor het symbolische bedrag van
één gulden de exploitatie van het gebouw op zich nemen.
Daarnaast wordt een erfpachtovereenkomst gesloten voor
6000 gulden per jaar. De Stichting mikt op l januari 1989
als startdatum voor de nieuwe opzet; ze is dan precies
vijf jaar bezig geweest om 't Regthuys als openbaar ge-
bouw voor de gemeenschap te behouden. De Stichting zal
zich de komende maanden buigen over een renovatieplan,
waarbij in eerste instantie zal worden gekeken naar de
Regtzaal.
14 juli - Na een discussie van nog geen anderhalf uur
heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Zaanstad in-
gestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders
om de Spoorbuurt te slopen. De raadsvergadering werd bij-
gewoond door circa veertig bewoners van de Spoorbuurt,
die voor de vergadering pamfletten uitdeelden. De frac-
ties van PvdA, CDA en WD zijn niet meer geïnteresseerd
in geheel of gedeeltelijk behoud van de buurt. Zij zien
het gebied waarin de buurt ligt als onderdeel van de
grootschalige plannen voor Zaandam en directe omgeving.
19 juli - Ontwerpbureau Koolhaas heeft in principe de
opdracht aangenomen om te onderzoeken of de Zaanoevers
in de toekomst op een andere manier zijn te gebruiken dan
thans gebeurt. Het bureau moet inventariseren wat voor
mogelijkheden er zijn op economisch gebied en ten aanzien
van woningbouw op grofweg de oevers tussen het Pont-
eiland tot het noordelijkste deel van Wormerveer.
19 juli - Gemeente Oostzaan stelde het meerjarenprogram-
ma vast dat noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken
op subsidie uit de monumentenpot van het rijk. De gemeen-
te heeft voor de jaren 1989-1993 drie objecten opgevoerd,
het orgel en de toren van de Nederlands Hervormde kerk,
het weeshuis aan het Zuideinde en de panden Kerkbuurt 28 en 29
27 juli - Het Huis de Cardinalen aan de Hogendijk, waarin
tot voor kort de afdeling Heemkunde was gehuisvest, wordt
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door de gemeente Zaanstad voor 300.000 gulden te koop aan-
geboden. Het pand werd in 1968 door de gemeente gekocht
voor 45.000 gulden en enige jaren daarna voor circa
380.000 gulden gerestaureerd. Huis de Cardinalen werd
omstreeks 1650 gebouwd en is een der oudste stenen huizen
in de Zaanstreek.
28 juli - Het bedrijf Smit Kunststoffen B.V. heeft als
nieuw kantoorgebouw een houten pand laten bouwen aan de
Dorpsstraat te Assendelft in Zaanse bouwstijl. Het ge-
bouw oogt als een woonhuis. Een woordvoerder van het be-
drijf zei te hopen dat andere bedrijven dit initiatief
over zullen nemen.
28 juli - Burgemeester en Wethouders van Zaanstad zullen
het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten voor het
bestemmingsplan Kalverpolder niet aanvechten, ofschoon
het op enige punten afwijkt van de door B. en W. geprefe-
reerde bepalingen, (zie ook: 5 juli)

'MOLENS IN NEDERLAND'
Vorig jaar namen klompenmakerij "De Zaanse Schans" en ge-
schenk-en souveniershop "De Bezem" op de Zaanse Schans
het initiatief een boekje uit te geven over de molens in
ons land, simpelweg "Molens in Nederland" geheten.
Het gaat om een niet al te dik boekje dat in simpele be-
woordingen wat vertelt over de historische achtergrond
van de molens. Verder wordt uitleg verschaft over de ver-
schillende soorten molens en de versierselen. Ook geeft
het boekje plaatsen aan waar nog molens te bezichtigen
zijn en adressen van voor de molenhistorie belangwekkende
musea.
Een kwartje van ieder verkocht boekje zou gereserveerd
worden voor het onderhoud van molens, besloten de uitge-
vers. In september 1986 reeds kon ƒ 1000,- geschonken wor-
den aan het restauratiefonds van molen De Roos in Delft.
De verkoop van het boekje, inmiddels in zes talen verkrijg-
baar, verliep dit jaar dermate goed dat er nu in totaal
ƒ 4000,- geschonken kon worden aan vier verschillende mo-
lens. De vier molens die ieder ƒ 1000,- kregen zijn meel-
molen "De Otter" in Oterleek, de open standerdmolen "De
Hoek" in Kruiningen, meelmolen "De Koker" in Wormer en
paltrokmolen "De gekroonde Poelenburg" op de Zaanse Schans.

Uit: "De Waterlander".

UITREIKING EREPENNINGEN
In het Buitenmuseum in Enkhuizen waar de Culturele Raad
Noord-Holland haar jaarlijkse Historische Dag hield,
werd door het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorder-
kwartier de zilveren erepenning uitgereikt aan de heren
H. Lambooij en H. Schoorl.
De zilveren erepenning werd aan cartograaf Schoorl uit-
gereikt vanwege het gereedkomen van een nieuwe kaart van
Noord-Holland boven het IJ zoals het er rond 1350 uitge-
zien moet hebben. De naam van de kaart is 'Hollands Noor-
derkwartier 1350' en is een reconstructie van de kaart
van A.A. Beekman van het Noorderkwartier anno 1300.
De heer Lambooij, historicus, rector van een scholenge-
meenschap in Schagen kreeg de erepenning voor zijn boek
'Getekend land'.
De heer Ris dijkgraaf van het hoogheemraadschap Noord-
hol lands Noorderkwartier sprak zijn enorme bewondering
uit voor het vele en nauwgezette werk dat beide heren
aan hun werkstukken hebben besteed. "Dit soort Neder-
landers is het waard om ingelijst te worden", aldus de
dijkgraaf.

'VERENIGING VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'

Voorzitter: R. Sman, lagtxii jk 88, 1544 R) Zaandijk,
telefoon 075 - 28 43 88.
Srerotaris: R. de Hcx>q, Zonnowi jzerspad 8, 1509 BW
Zaandam, telefoon 075 - 16 97 29.
Penningmeester: J. Benjamin, IVlitsmqel 64, 1566 VJ
Assondelft, telefoon 02987 - 48 23.

Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, J.P. Woudt, S. Klopper-
Bruyn, Titia de Groot en R. Brinkman. Redactie-adres: Van
Ostadost.raat 10, 1506 LA Zaandam.
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