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HET GEMEENTE ARCHIEF ZAANSTAD (3)
encyclopedieën, bibliografieën, gidsen, repertoria e.d.),
Nu u weet dat er een nieuw Gemeentearchief Zaanstad is en
handschriften (dagboeken, aantekeningen, gedichten), klein
waar u dat kunt vinden, zult u zich afvragen: wat ligt
drukwerk (folders, reclamemateriaal, visitekaartjes, uitdaar eigenlijk allemaal?
nodigingen, programma's etc), briefhoofden, knipsels, bidIn eerste instantie kunnen dan vermeld worden de gemeenprentjes enz.
telijke archieven van Assendelft, Koog a/d Zaan, Krommenie, Westzaan, Wórmerveer, Zaandam en Zaandijk, die ouder
zijn dan 50 jaar (de verplichte, wettelijke overbrengingstermijn voor overheidsarchieven naar een archiefbewaarplaats ).
Deze worden ook wel de "statische" archieven genoemd en
zijn gesplitst in die van de "oude" gemeentebesturen van
ca. 1400-1812 en die van de "nieuwe" van 1813-ca.l940.
Bovendien zijn sinds de huisvesting in de Hoogstraat de
zogenaamde "semi-statische" archieven van ca.1940-1974
vervroegd overgebracht. Verder berusten er archieven van
semi-gemeentelijke instellingen, zoals van het Ontwikkelingsschap Zaanstreek, de Bescherming Bevolking (BB).
Hiernaast treft u nog verschillende waterschaps-c.g. polderarchieven aan, b.v. Zaandammerpolder, Assendelver Zeedijk. Het archief van de Banne Westzaan, dat tijdelijk is
opgeslagen bij het Gemeentearchief Velsen te Ymuiden zal
binnenkort door het waterschap Het lange Rond worden overgedragen .
Niet verplicht overgebrachte, maar wel zeer welkome archieven zijn de alhier aanwezige particuliere archieven.
De voordelen van een opneming van dergelijke archieven in
de archiefbewaarplaats zijn met name, dat zij
-bekendheid van bestaan krijgen, zowel lokaal/regionaal als landelijk via gidsen e.d.
-voor iedereen toegankelijk zijn, behoudens de e. v.
contractuele beperkingen voor bepaalde stukken.
-langer behouden blijven voor de toekomst vanwege de
voorgeschreven klimatologische voorzieningen (conserverende werking).
-zorgvuldig en deskundig ontsloten worden, primair
door plaatsinglijsten en later door inventarissen.
-veelal een andere kant van een zaak belichten dan
de officiële stukken, hetgeen voor het archiefonderzoek van historici van groot belang is (completering van de historie).
Van deze archieven bevinden zich hier o.m. kerkelijke(hervormde, doopsgezinde, lutherse), bedrijfs-, verenigings-, familie- en persoonsarchieven. Hun omvang varieert van zeer klein tot heel groot.
Voor de losse, enkele archiefbescheiden (geen echte archief eenheden ) bestaat een aparte aanwinstencollectie,
waarin b.v. allerlei akten zitten.

Pand Gemeentearchief Zaanstad,
Hoogstraat 30/34 Koog af d Zaan.
Foto W. de Jong.

Voorts zijn er behalve de voornoemde archieven nog de archief aanvul lende en -ondersteunende documentaire bestanden in de bibliotheek en topografische-historische atlas
met betrekking tot de Zaanstreek en de historie.
De documenten in de bibliotheek zijn van velerlei aard:
boeken, brochures, periodieken (kranten, tijdschriften,
wijk- en personeelsbladen, en jaarverslagen), rapporten,
scripties en proefschriften, naslagwerken (woordenboeken,
575

Wat de topografische-historische atlas betreft, hiervoor
geldt eveneens dat de stukken zeer divers zijn, namelijk:
prenten (etsen, gravures, tekeningen, gouaches, aquarellen), kaarten en plattegronden, affiches, kalenders, foto's (ook lucht-), negatieven (ook glas-), ansichtkaarten
en audiovisueel materiaal (films, video- en geluidsbanden,
dia's, grammofoonplaten), enz.
Als basis voor dit materiaal mag zeker de collectie van
de Oudheidkundige Vereniging Jacob Honig Jzn.Jr." genoemd worden, die in 1976 is voortgezet door het toen ingestelde gemeentearchief van Zaanstad.

Al dit archief- en documentatiemateriaal is in principe
openbaar voor iedereen en kan kosteloos geraadpleegd worden in de daartoe bestemde studieruimten.
Voor de raadpleging van de archieven kunt u terecht in de
(grote) studiezaal (begane grond), waar ter directe inzage zijn te vinden:
-inventarissen, plaatsingslijsten, indexen.
-naslagwerken (zie boven).
-genealogische bronnen en ingangen.
-kopieën van doop-, trouw- en begraafboeken van vóór
1811 (niet compleet: originele bevinden zich in het
Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem).
-registers van de burgerlijke stand van na 1811 (op
micro-fiches), te weten: geboortenakten tot 18888,
huwelijksakten tot 1913 en overlijdensakten tot

1938;
de overige akten tot heden staan bij do afdeling Burgerzaken te Zaandam.
-bevolkingsregisters tot 1940 (binnenkort op microfiches); daarna bij de genoemde afdeling
De micro-fiches kunnen zelf opgezocht worden en zijn middels readers te lezen en op een reader-printer rechtstreeks te kopieëren.
Er is altijd een studiezaalambtenaar aanwezig om u het
een en ander uit te leggen (bronnenkeuze, wijze van archief onderzoek), de gewenste stukken voor u uit de depots te halen, behulpzaam te zijn bij kleine leesproblemen (bij het oude schrift), onduidelijke verwijzingen,
vreemde dateringen, en/of desgewenst fotokopieën van bepaalde stukken te maken.
"In de bibl_iotheekruimte, naast do studiezaal gelegen, is
voor onderzoek aanwezig:
-fiche-catalogus voor boeken en brochures: alfabetisch op auteur of titel en systematisch op onderwerp of rubriek.
-fiche-catalogus voor periodieken: alfabetisch op
titel (rubrieksgewijze is in bewerking), voor de
jaarverslagen is een aparte catalogus: alfabetisch
op naam van instelling.
-kast met de laatste aanwinsten.
-kast met de "lopende" tijdschriften.
Wegens personeelgebrek is deze afdeling helaas alleen in
de ochtenduren geopend. U kunt daar op dezelfde wijze als
bij de studiezaal informatie inwinnen en/of documenten
opvragen.
t)e topografische-historische atlas bevindt zich een verdieping hoger. In deze ruimten staan:
-foto's (grote en kleine) en ansichtkaarten
-foto's van aanwezige prenten/tekeningen
-diverse ingangen op de prenten/tekeningen (gedrukte
catalogus voor Honig-collectie: "Zaanlandia IIlustra ta"), kaarten/plattegronden en foto's.
Om dezelfde reden als bij de bibliotheek is de atlas alleen 's middags geopend. De prenten en kaarten kunnen op
aanvraag uit het depot worden gehaald door de dienstdoende ambtenaar. Met het reproduceren van het atlasmateriaal
wordt nog iets behoedzamer omgegaan. Dit met het oog op
mogeli jke copy-rights/auteursrechten.

Door de vele soorten materiaal alhier ten archieve zijn
er ontzettend veel mogelijkheden tot onderzoek, maar de
grootste belangstelling gaat toch wel uit naar familieen huisonderzoek.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
heer
heer
heer
heer

E. Wagemaker
L. de Bruin
J. Goossens
P.J. Hoveling

Uit dit betoog moge blijken dat iedereen van harte welkom
is om in onze archiefschatten te komen speuren, en dat we
graag nog meer aanvullingen op het al aanwezige materiaal
tegemoet zien voor een nog completer beeld van de Zaanse
historie. Indien u meer informatie wenst over het archief
zijn we gedurende de openingstijden (zie aflevering 1)
bereikbaar op telefoonnummer 075-552233.

(slot)

Titia de Groot
Gemeentearchief Zaanstad.

TENTOONSTELLING

NIEUWE LEDEN
De
De
De
De

Verder doen hier historici, studenten, scholieren, journalisten (ten behoeve van proefschriften, scripties, artikelen en andere publicaties) en collega-ambtenaren (voor
rapporten en bewijsvoeringen) onderzoek naar de meest
uiteenlopende onderwerpen op sociaal, economisch, cultureel, planologisch of bestuurlijk gebied. Vermeldenswaard
zijn b.v. de zeer omvangrijke naspeuringen in de afgelopen tijd voor de "Zaanse Encyclopedie", die binnenkort
gaat verschijnen.
Daarnaast is de interesse voor foto's en ansichtkaarten
evenmin gering te noemen.

Hoogkarspel
Koog a.d. Zaan
Zaandam
Zaandijk

UW KOPIJ VOOR HEI1 MAART-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l FEBRUARI TEGEMOET !!!

Op vrijdagmiddag 4-11-1988 om 14.00 uur opende burgemeester A. Lems een tentoonstelling in het Czaar Peterhuisje, in het kader van de "Nederlands-Russische betrekkingen tot 1917" (jaar van de Revolutie!) gedurende
400 jaar, waarover volgend jaar in het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gehouden gaat worden van
juni tot september 1989.

VERSLAG LEDENVERGADERING
MAANDAG 7 NOVEMBER 1988
Volgens de presentielijst waren 48 personen aanwezig;
voorwaar geen uitverkocht huis dus. De voorzitter heette
een ieder welkom; in het bijzonder de samenstellers van
het aan de wethouder van onderwijs aan te bieden boekje
"Van Waterbord en Windveer" en de wethouder, de heer Hooghiemstra, zelf.
De voorzitter liet in korte bewoordingen de belangrijkste
zaken uit de notulen van de vorige ledenvergadering de revue passeren. Naar aanleiding van de daarin gememoreerde
aanbieding van de nota "Bezinning op de Zaanse Schans"
vroeg de heer Van Leeuwen, voorzitter van de stichting
Zaans Schoon, naar de reacties op genoemde nota. De reacties zijn alle zeer positief, waaruit geconcludeerd kan
worden, dat men de daarin gedane opmerkingen en suggesties
zeer zinnig vindt. Van de directie van Monumentenzorg
Zeist is een adhesieverklaring gekomen; zij wenst ons
veel sterkte toe bij de realisering. Spijtig is wel dat
er door het bestuur van de stichting De Zaanse Schans grotendeels aan de inhoud van de nota voorbij gegaan wordt.
Onlangs werd een commissie van 4 leden in het leven geroepen om die bezinning op de ontwikkelingen op de Schans
weer op gang te brengen. In december zullen de bevindingen aan het stichtingsbestuur kenbaar gemaakt worden. We
menen te moeten stellen, dat de stichting zich zal dienen
te ontwikkelen van een beheerder van onroerend goed tot
een vervullen van een actieve rol in de opvang en de begeleiding van de onvoorstelbare hoeveelheden toeristen,
die de Schans bezoeken. Wil de zaak niet uit de hand lopen, dan zal daaraan veel moeten gebeuren. De stichting
zal moeten starten met een nieuwe doelstelling en een
nieuwe bestuursstructuur met een professionele staf, mogelijk zelfs een nieuwe bestuurssamenstelling, in de
hoop dat de problemen rond de ontwikkeling op de Schans,
zo niet weggenomen, maar dan toch zeker verminderd zullen
worden. In een brief aan de stichting De Zaanse Schans
heeft de stichting Zaans Schoon de nota ten zeerste in de
aandacht aanbevolen. De heer van Leeuwen vraagt alert te
blijven op de ontwikkelingen, want nu wordt de problematiek te veel weggeschoven.
Als aanvulling op het jaarverslag werd door de voorzitter
de voorbereiding van het doen verschijnen van een jaarlijks weerkerend themanummer in samenwerking met andere
organisaties aangekondigd. De oproep voor de functie van
redactiesecretaris voor Anno werd door hem nog eens herhaald, helaas echter zonder resultaat. De toestand van de
Beeldentuin baart zorgen, maar ook de toekomst van het
pakhuis De Schans, waar de stichting Domineestuin zich
voor inspant om het in de Domineestuin geplaatst te krijgen. Binnenkort verschijnt er een boekje, waarin het ont-

staan en het heden en verleden van Domineestuin beschreven staat. Dit boekje komt ook voor de lezers van Anno
beschikbaar, maar het zal ook verkrijgbaar zijn bij de
boekhandel.

Tijdens de ledenvergadering is Ron Brinkman afgetreden

als bestuurslid en als redactiemedewerker. Sinds 1979
was hij het die ons vereniginsorgaan in elkaar zette.
Maar hij voegde ook zijn bijdragen toe aan de inhoud
ervan. De redactie, het bestuur en de leden van de vereniging zijn hem voor zijn inzet en vele werk grote
dank verschuldigd. We wensen hem veel succes voor de

toekomst.

De op de ledenvergadering benoemde nieuwe bestuursleden, links Judy van Noortwijk, rechts Mieke Kuiper-

Na deze accenten en aanvullingen op het jaarverslag volgde het jaaroverzicht van de penningmeester, waarbij nog
vermeld dient te worden, dat de kosten, die gemaakt zijn
voor het schoolproject (ƒ15.000,— a ƒ20.000, — ) geheel
ten laste komen van dit jaar. Na twee jaar gefungeerd te
hebben als lid van de kascommissie werd de heer van Nugteren opgevolgd door de heer A. Boorsma. De heer Van der
Langen blijft nog een jaar in functie. In het bestuur waren dit jaar de heren E. van der Toorn Vrijthoff en R.
Brinkman aftredend. Eerstgenoemde werd bij acclamatie herkozen. De heer Brinkman zwaaide op zijn verzoek af en hem
werd met trompetgeschal en bloemen dank gezegd voor zijn
met veel vakbekwaamheid verrichte redacteursarbeid.
Als nieuwe bestuursleden traden de dames Mieke Kuijper en
Judy van Noortwijk aan.
Een der aanwezigen vroeg om verbetering van het kleine
onduidelijke lettertype, dat in Anno gebruikt wordt. Na
die verbetering toegezegd te hebben vroeg de voorzitter
nogmaals om gegadigden voor het redactiesecretariaat. Ook
uitte hij de behoefte aan meedenkers en meewerkers aan
een nieuw in te stellen activiteitencommissie.
Alvorens over te gaan tot de aanbieding van het boekje
"Van Waterbord en Windveer" werden de samenstellers er
van (de heren Eric Hoorn, Reinier Jongerius, Chiel Pos en
Piet van Nugteren) gehuldigd en bedankt voor het vele
werk, dat zij gestoken hebben in dit project. Een project,
dat beoogt de jeugd te interesseren voor de historische
Zaanse houtbouw. Het blijkt namelijk, dat er vele cultuurhistorische organisaties zijn die zich richten op de interesses van de volwassenen, maar daarbij vergeten, dat
voor de jeugd hun uitgaven vaak moeilijk te begrijpen zijn.
Elke basisschool krijgt een 35-tal boekwerkjes, alsmede
een set van 20 dia's met bijbehorend geluidsbandje. Hopelijk zal dit lesmateriaal vele jaren op de scholen met
succes gebruikt worden. Uit handen van onze voorzitter
nam de heer Hooghiemstra het eerste exemplaar van het
boekje in ontvangst. In zijn dankwoord zegde hij toe het
gebruik van het aan de scholen gratis aangebodene te propageren en de distributie van het materiaal op zich te
nemen.
Tijdens de pauze konden de aanwezigen in de "wandelgang"
ee,n deel van de in ons bezit zijnde tekeningen en aquarellen van de hand van Willem A. Engel bewonderen.
Als sluitstuk van de avond volgde de vertoning van de
film "Albert", die in opdracht van Ahold ter gelegenheid
van het honderdjarig jubileum werd vervaardigd.
R. de Hoog.

S. de Jong
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JAAROVERZICHT 1987-1988

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Staat van ontvangsten en uitgaven 1987/88
Trouwe lezers van de jaaroverzichten zal het bekend zijn,
dat dit overzicht begint met een kijkje in het ledenbestand. Het septembernummer van Anno (waarin altijd de
Contributies
ƒ 20.819,— Ui tg. Nrd-Holl.f 6..593,—
aankondiging van de ledenvergadering staat) werd dit jaar
Renten
ƒ 3.082,74 Gerrit Blaauwop 999 adressen ontvangen. Dat houdt helaas niet in, dat
Zaanl . Oudheidde vereniging 999 leden telt. Er zijn 27 instanties en
fonds
ƒ
907,—
kamer
bibliotheken die Anno ontvangen zonder contributieplichƒ
425,— Ui tg. Nrd-Holl.f 3..542,50
Gift
tig te zijn. Ook krijgen de 130 leden van de Zaanse Oudƒ 4..618,54
ƒ
150,—Anno
heidkamer (voor zover zij geen lid zijn van onze vereniBoek de Jong/
Posterijen
ƒ 2..698,99
Schipper
ging) Anno toegestuurd. Het aantal betalende leden ligt
ƒ 2.662,— Soc . werkvoor z . ƒ 6.231,81
.
Boek Breebaart
rond de 850. Vermeldenswaard is het, dat tot nu toe 57
ƒ 3.324,30 Jaarvergadering/
585,—
leden zich aanmeldden nadat zij het boek "Gebouwd in de
Secr . /penn .
ƒ 321,30
Zaanstreek" aangeschaft hadden. Toch zijn er ieder jaar
nadelig verschil
Divers
ƒ 211,10
30.9.87 ƒ 65.697, 32
weer diverse opzeggingen van het lidmaatschap. LedenwerInlijst Gentr.
30.9.88 ƒ 64.102, 57f 1.594,75 werken Engel
ƒ
246,—
ving blijft noodzakelijk. Helpt u mee?
Werkvoorz . Zd .
In mei ontvingen de leden een speciale aflevering van
Kennemer 1 and
Anno. In deze publicatie ging de taalkundige, Dr. Jo
opslagdoos
ƒ 183,—
Daan, in op het taalgebruik in het "Dagverhaal van Aafje
Gijsen". Het ligt in de bedoeling om tot meerdere speciaKosten verz .
le afleveringen van Anno te komen. Zo'n periodiek verschijboeken
ƒ
531,50
Drukk . Mercur ius
nend themanummer kan echter alleen tot stand komen in samenwerking met andere cultuurhistorische verenigingen,
litho's Anno
ƒ
999,60
idem Anno special
stichtingen en instanties in de Zaanstreek. Daartoe hebben wij bedoelde organisaties - gelijktijdig met het numAaf je Gijsen
ƒ 4.,388,45
mer van Jo Daan - een brief doen toekomen met de vraag
of bij hen de behoefte leeft om - via zo'n themanummer voor hun doelstellingen en voor door hen behaalde (studie)
ƒ 32.057,79
ƒ 32.057,79
resultaten een bredere belangstelling te wekken. Een nadere gedachtenwisseling hierover lijkt ons zeer waardevol.
Het bestuur koestert nog steeds het verlangen om Anno
Exploitatie 1987/88
meer volwassen en professioneel te maken. In samenwerking
met de al eerder genoemde cultuurhistorische organisaties
zal dat best kunnen lukken. Het groepje mensen, dat nu
Contributie
ƒ 20.819,—
Anno
ƒ 4.618,54
Anno redigeert, zal dan zeker ter zijde gestaan moeten
Renten
ƒ 3.082,74 Posterijen
ƒ 2.698,99
worden door een redactieraad en een redactiesecretaris.
Zaanl.OudheidSociale
Naarstig wordt door ons gespeurd naar een vrouw of man
kamer
ƒ
425,— werk voor z .
ƒ 6.231,81
met journalistieke en/of managements capaciteiten ter ver- Gift
ƒ
150,—Jaarvergadering/
585,—
sterking van de redactie. De vraag is echter of wij met
Secr . /penn . ƒ
321,30
onze gekoesterde verlangens nog wel uit de voeten kunnen,
Divers
211,10
ƒ
als de miaimumcontributie nog steeds op ƒ 15,— gehandInlijst Centr. ƒ
246,—
haafd blijft.
Kennemer 1 and ƒ
183,—
De verwezenlijking van het op de ledenvergadering van
Mercurius
999,60
ƒ
1987 aangekondigde lesproject voor de Zaanse basisscholen
Aaf je Gijsen
ƒ 4.388,45
heeft lang op zich laten wachten. De verschijning is nabij en nu hopen wij op de aanstaande jaarvergadering het
Voordelig
eerste exemplaar te kunnen overhandigen.
saldo
f 3.992,95
In 1984 heeft de vereniging van de heer W.A. Engel uit
Oosterbeek een collectie van door hem vervaardigde tekeƒ 24.476,74
ƒ 24.476,74
ningen, acquarellen en foto's ten geschenke gekregen. De
.conservator van het Molenmuseum in Koog a.d. Zaan, de
heer Ton Neuhaus, heeft zich verdiept in deze collectie,
hetgeen geresulteerd heeft in het tentoonstellen van een
aantal prenten op een tentoonstelling van werken van
Zaanse kunstenaars, die dit jaar gehouden werd in genoemd
————————————————————
museum.
Uit gesprekken met diverse personen is gebleken, dat er
vele goede ideeën ontwikkeld kunnen worden om tot een ver- 1D TZJ1 T3 Tf^l—T l " IH ^^
betering van de Zaanse Schans te kunnen komen in het beUI—'J-VA V^J. A A J_^l^l
lang van bewoners en bezoekers. Het wachten is op het
stichtingsbestuur, dat hierin het voortouw zal moeten
nemen.
De vorig jaar ontstane vacatures door het aftreden van
mevrouw K. Kat en de heer Kl. Betlem, werden voorlopig
vervuld door de dames M. Kuijper en J. van Noortwijk. Gedurende het gehele verenigingsjaar heeft het bestuur pretHet wonen in een monumentenpand trekt veel mensen aan en
tig met hen mogen samenwerken.
maakt in de eigenaren wat betreft renovatie en onderhoud
het allerbeste wakker. Gelukkig is er een ruime fiscale
R. de Hoog.
aftrek en is bovendien een hypotheek mogelijk tegen extra lage rente. Een belangrijke fiscale uitspraak is nu
dat ook kosten van tuinonderhoud kunnen worden afgetrokken. Dit blijkt uit een uitspraak van de belastingkamer
van het Gerechtshof in Ijeeuwarden, zoals vermeld in het
Tnfobulletin 86/529.

ONDERHOUDSKOSTEN
TUIN MONUMENTENPAND

KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek,
(samengesteld uit de Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander, De Zaanse Gezinsbode).
4 augustus 1988 - Het Rijk verleende goedkeuring aan de
restauratieplannen voor de Beeldentuin te Zaandijk. De
gemeente wil eigenaar J. Fruytier nu zo spoedig mogelijk
de nodige vergunningen afgeven. Het heeft ruim anderhalf
jaar geduurd voor duidelijk werd of de plannen van Fruytier doorgang konden vinden.
4 augustus - De Zaankanter Kees Kamper (32) werd afgewezen voor een functie vanwege zijn Zaanse spraak. Kanper
is kinder- en jeugdpsycholoog en solliciteerde naar een
functie bij het Amstelveense adviesbureau Psycom, dat
zich bezighoudt met sollicitatietrainingen en bedrijfsadviezen. Hij was de enige sollicitant op de vacature.
8 augustus - Het nieuwe gemeente-archief in Koog heeft
geen last van achteruitgang van archiefstukken die van
na 1850 dateren. Na dat jaar werd papier in massa-produktie gemaakt. Dergelijk papier is veel gevoeliger voor invloeden van buitenaf. Dit schreef de Stuurgroep Conserveringsbeleid Archieven en Bibliotheken onlangs in een
rapport. T. de Groot, chef van het gemeente-archief, zei
dergelijke moeilijkheden nog niet te hebben geconstateerd. In het nieuwe gemeente-archief zijn maatregelen
genomen om aantasting van buitenaf te voorkomen.
8 augustus - Het college van Burgemeester en Wethouders
van Zaanstad heeft plannen van de Rijksdienst van Monumentenzorg goedgekeurd om de dorpskern van Westzaan aan
te merken als Beschermd Dorpsgezicht. Aanvankelijk had
het college bezwaren tegen de plannen van de Rijksdienst.
Dat hing vooral samen met de zuidgrens van het gebied.
De Rijksdienst had de Weelsloot als zuidgrens aangewezen,
maar B. en W. stelden dat dan het vrije uitzicht op pelmolen Het Prinsenhof niet gegarandeerd zou zijn. De zuidgrens is nu verschoven naar de Fraaijensloot.
8 augustus - Vier Zaandamse kerken (Oostzijderkerk, Bonifaciuskerk, Het Nieuwe Huis en de Bullekerk) trokken
ruim honderdvijftig bezoekers in het kader van de orgeltoer, die werd georganiseerd door de Toer-in Orgelwerkgroep van de Culturele Raad Noord-Holland.
13 augustus - Archeologen van het Instituut voor de Praeen Protohistorie (IPP) uit Amsterdam deden opgravingen in
de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder. Zij deden dat
in navolging van amateur-archeologen van de afdeling
Zaanstreek van de Archeologische Werkgroep Nederland, die
enige jaren geleden opgravingen in de polder deden en
daarbij interessant materiaal vonden. De archeologen van
het IPP legden een kleine inheemse nederzetting uit de
Romeinse tijd bloot.
15 augustus - De Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkstraat te Wbrmer moet volledig worden gerestaureerd. De
kosten daarvan zullen circa 750.000 gulden bedragen. Dat
blijkt uit een onderzoek van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Holland. Voor het onderhoud van
de kerk is een jaarlijks budget van 22.000 gulden beschikbaar .
18 augustus - De directeur van de dienst gemeentewerken
van de gemeente Wórmer acht totale restauratie van de Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkstraat niet noodzakelijk. "Als dit jaar nog de nodige werkzaamheden aan de
westgevel worden verricht en de rest van het gebouw wordt
bijgehouden kan het pand nog jaren dienst doen," aldus
de directeur in een brief aan B. en W. van zijn gemeente.
18 augustus - De Zaanse Uitgeverij Amor Vincit Omnia
bracht twee boekjes met bouwtekeningen van Zaanse molens
uit. Het gaat om tekeningen voor de bouw van miniatuurmodellen van De Huisman en De Gekroonde Poelenburg.
22 augustus - Het Jaarfeest van de Zaanse VW op de Zaanse Schans viel dit jaar wat in het water door de bedroevende weersomstandigheden. Doordat de regen in bakken uit
de hemel viel trok het traditionele feest minder bezoekers dan in de voorafgaande jaren.
23 augustus - Uit een pand dat in het bezit is van de
stichting Frans Mars werden twee zeventiende-eeuwse glasdeuren en de tegels van een antieke smuiger gestolen. De

dieven kwamen het pand aan de Westzanerdijk binnen door
een ruit in te gooien.
25 augustus - Contact Milieubescherming Noord-Holland wil
dat de beslissing over herziening van het bestemmingsplan
Nauernasche Polder enkele maanden wordt uitgesteld. In
die herziening staat het plan om de bestaande vuilstortplaats met drie meter te verhogen, tot acht meter. Contact Milieubescherming is bij de Kroon in beroep gegaan
tegen een eerder besluit van de provincie om de wijziging
van het bestemmingsplan goed te keuren.
26 augustus - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten niet mee te werken aan het verzoek van de
Stichting 'Assendelft een zelfstandige gemeenschap' om
Assendelft bestuurlijk los te weken van Zaanstad. De
stichting heeft een jaar moeten wachten op deze uitspraak
van het provinciebestuur. De stichting wil het nu hogerop
zoeken en overweegt een Kroonberoep.
27 augustus - De pakhuizen Het Hart en De Zwaan aan de
Westzijde te Zaandam worden waarschijnlijk nog dit jaar
gesloopt om plaats te maken voor moderne kantoor- en bedrijfsgebouwen. De bouwvergunningen voor de nieuwbouw
zijn inmiddels verstrekt.
27 augustus - Gemeente Zaanstad heeft de industriegebieden Houtveld en Zaandammerpolder en het gebied rond de
Balkenhaven nieuwe namen gegeven, omdat de oude namen
niet meer bleken toegesneden op de bedrijvigheid die er
nu plaatsvindt. De Balkenhaven heet nu Zuiderhout. De
Zaandammerpolder en het Houtveld heten in het vervolg
Westerspoor (-zuid, -midden en -noord).
27 augustus - Er werd een begin gemaakt met de sloop van
de herenhuizen Westzijde 150 en 152. De huizen stonden in
de volksmond bekend als 'De Sabelpanden1. De panden werden in 1895 gebouwd in opdracht van August Willen Sabel,
eigenaar en oprichter van de gelijknamige verffabriek. Op
de plaats van de herenhuizen moet een winkelcomplex komen.
27 augustus - In het Molenmuseum werd de expositie 'Op de
fabriek van toen' geopend, die tot en met 9 oktober zou
worden gehouden. De expositie schonk aandacht aan het nabije industriële verleden van de Zaanstreek.
29 augustus - Het pakhuis Archangel te Nauerna krijgt dit
jaar de bestemming cultureel centrum. Het pakhuis werd
anderhalf jaar geleden van Wormerveer naar Nauerna verplaatst. De culturele raad Nauerna richtte het pakhuis
daarna in stilte in. Voor de afbouw van het pakhuis is
nog zo'n 70.000 gulden nodig. Het ministerie van WVC heeft
onlangs een subsidie toegekend van 25.000 gulden.
29 augustus - Zaandijk en de Zaanse Schans waren een dag
lang druk bezocht door cira 1200 wandelaars. Zij namen
deel aan de wandeltocht, die werd georganiseerd door het
Avro-programma 'Ontdek-je-plekje'.
31 augustus - Het Regthuys te Westzaan blijft behouden
voor huwelijksvoltrekkingen. Vanaf l januari 1989 kan elke donderdagmiddag getrouwd worden in dit monumentale gebouw. Tegelijkertijd worden de trouwzalen van Krommenie
en Zaandam gesloten.
l september - De Jisper buurtschap Spijkerboor aan de
Knollendammervaart en het Noordhollands Kanaal gaat niet
over naar de gemeente Graft-De Rijp. Gedeputeerde Staten
hebben ingestemd met een ander plan tot gemeentelijke herindeling, waarbij Spijkerboor gewoon tot Jisp blijft behoren .
3 september - De afdeling Zaanstreek in de hoofdbibliotheek aan de Vermiljoenweg heeft door een verbouwing een
prominentere plaats gekregen. Behalve boeken over de Zaanse historie zijn er in de Zaanse afdeling van de bibliotheek ook bijvoorbeeld de romans van Cor Bruyn te vinden;
voorts is er een knipselkrant en liggen de gemeentelijke
nota's en bestemmingsplannen er te inzage.
3 september - Het laatste winkeltje aan het Weiver te
Westzaan is gesloten. Na 34 jaar hebben de heer en mevrouw Vos voor het laatst de deur van hun groentewinkel
achter zicht dichtgedaan. Toen zij hun winkel openden
waren er nog verscheidene kleine winkeltjes aan het Weiver gevestigd.
5 september - Burgemeester Lems van Zaanstad opende aan
de Westzijde te Zaandam het eerste particuliere politie-

museum van Nederland. Het (monumentale 18e-eeuwse) pand
waarin het museum is gevestigd bevindt zich naast de
hoofdingang naar de fabrieken en kantoren van Verkade,
en is eigendom van Th. Kalf, die in de loop der jaren een
grote verzameling aanlegde van materiaal van gemeente- en
rijkspolitie, Koninklijke Marechausse en de rijks- en
gemeenteveldwacht. Het museum is elk eerste weekeinde van
de maand geopend.
6 september - Stichting de Zaanse Schans verloor het proces over de beëindiging van de huurovereenkomst tegen de
familie J. Kooyman. Rechter J. van Andel bepaalde dat de
stichting het huurcontract met vijf jaar moet verlengen
en de proceskosten moet betalen. De stichting begon het
proces tegen de exploitant van de klompenmakerij en souvenierwinkel omdat deze niet akkoord ging met de nieuwe
huurvcorwaarden. Volgens deze moest hij zich beperken
tot de verkoop van aardewerk, porselein, glas en kristal.
De huurder ging hiermee niet akkoord, omdat hij vreesde
hierdoor vijftig procent van zijn inkomsten te verliezen.
6 september - De Noorder IJpolderplas (naast de Achtersluispolder, bij de ingang naar de Coentunnel) is uitermate geschikt voor allerlei vormen van recreatie. Dat is
de conclusie van het Amsterdamse adviesbureau Bakker &
Bleeker, dat in opdracht van de provincie een rapport
over de gebruiksmogelijkheden van de plas heeft opgesteld.
Bakker & Bleeker stelt dat een dergelijke schconwaterplas,
zeker in een regio als het Noordzeekanaalgebied, uniek is.
Deze kwaliteit moet worden uitgebuit, aldus het adviesbureau .
7 september - Het college van B en W van Wormer wil vijfduizend gulden uittrekken voor de aanschaf van een vitrinekast voor de openbare bibliotheek aan de Faunastraat.
In deze kast kan de aan de gemeente aangeboden collectie
van de amateur-archeoloog H. Duits worden tentoongesteld.
Duits, voormalig caféhouder van het Moriaanshoofd, legde
zijn verzameling aan in de jaren dertig.
l B september - Een brand woedde in het pakhuis De Vrede
aan het Noordzeekanaal. Volgens de politie was de brand
op twee plaatsen aangestoken. Het kostte de brandweer anderhalf uur om de vuurzee onder controle te krijgen. De
schade wordt op enkele tonnen geschat.
13 september - Gedeputeerde Staten willen de voormalige
zeepzioderij De Adelaar te Wormerveer geplaatst zien op
de provinciale monumentenlijst en hebben daartoe het voorstel gedaan aan de provinciale commissie monumentenzorg.
Indien De Adelaar op deze lijst komt mag zonder toestemming van GS niets aan het exterieur van het beeldbepalende gebouw worden veranderd.
14 september - De restauratie van meelmolen De Koker aan
het Oosteinde te Wormer is, wat betreft exterieur en fundamenten, voltooid. De binnenkant van de molen zal de komende winter worden opgeknapt. De Koker is daarna weer
maalvaardig.
16 september - De Bullekerk aan de Westzijde te Zaandam
heeft weer een 'kuifje'. Vorig jaar werd het drie eeuwen
oude kuifje er door een vandaal afgetrapt.
l9 september - De Nationale Monumentendag trok in de Zaanstreek een groot aantal bezoekers. Nadat Zaanstad's wethouder A.G. Brinkman het startsein had gegeven trokken
honderden van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid.
Een hoogtepunt van de dag was de aanbieding van de 'Assendelver Polder Papers I', een engelstalig technisch verslag
van de opgravingen door de Universiteit van Amsterdam in
de Assendelver Polder. De vondsten die tijdens deze opgravingen werden gedaan hebben een nieuw licht geworpen op de
vroegere bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek.
23 september - Gemeente Zaanstad krijgt mogelijk vier ton
extra van het ministerie van VROM voor stadsvernieuwing.
Deze meevaller is het gevolg van een nieuwe verdeelsleutel
voor het fonds stadsvernieuwing. Zaanstad geeft jaarlijks
zo'n acht miljoen gulden uit aan stadsvernieuwing. Projecten die (volgens het onlangs door de gemeenteraad aangenomen meerjarenplan stadsvernieuwing 1989-1993) op stapel
staan, zijn onder andere de opknapbeurt van de Harenmakersbuurt en de Spoorbuurt, en de bebouwing van het Krijtterrein en de voormalige gemeentewerf in Krommenie-Oost.
24 september - De Koninklijke Fabrieken Boon BV blijven
gehuisvest in hun fabriekspand aan de Marktstraat te Wormerveer. Een verhuizing van het bedrijf is financieel niet
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haalbaar. Plannen om op het terrein van het bedrijf een
groot winkelcentrum te bouwen zijn daarmee van de baan.
Volgens een woordvoerder van gemeente Zaanstad zijn er in
Wormerveer geen goede alternatieve locaties voorhanden.
De grote impuls voor Wormerveer als tweede winkelgebied
van Zaanstad, blijft hierdoor voorlopig uit.
l oktober - Burgemeester Lems van Zaanstad kreeg het eerste exemplaar overhandigd van het boek 'Zaandam, fotografisch beeld van een veranderende stad in de jaren vijftig
en zestig' door de auteur, amateur-fotograaf H. Poppen.
In het boek zijn 225 foto's van Zaandam verzameld, die
worden begeleid door korte tekstjes van de auteur,
auteur.
3 oktober - Met een hoogwerker werden de leien van de torenspits van de Zaandijker kerk verwijderd. De gemeente
Zaanstad besloot tot het verwijderen van de leien nadat
herhaaldelijk door omwonenden was geklaagd dat de dakbedekking naar beneden viel.
4 oktober - Het bouwbedrijf Somass begon met de restauratie van het oude houten pand Westzijde 201 te Zaandam.
Het pand, dat dateert uit het eerste kwart van de 17e
eeuw, was lang 'de rotte kies' in het centrum van Zaandam.
4 oktober - De Zaandijker kerk is per l oktober verhuurd
aan een stichting, die bestaat uit drie Zaankanters. De
nieuwe beheerders willen, nadat zij het gebouw van binnen
hebben opgeknapt, activiteiten voor de Zaanse bevolking
in het pand organiseren. De initiatiefnemers menen dat er
voor jongeren te weinig in de Zaanstreek wordt gedaan.
12 oktober - De Zaanstreek heeft weer een eigen schutterij.
Deze werd opgericht door Paul Tjeertes van Schietvereniging Zaanstad. Tjeertes ergerde zich er al langere tijd
aan, dat bij schietwedstrijden met oude wapens, de deelnemers zich steeds weer als cowboy of Indiaan verkleedden.
Hij ging daarom op zoek naar een uniform met een Nederlands verleden en kwam bij de schutterij terecht. De Zaanse schutterij telt voorlopig zes leden.
24 oktober - Stichting voor Veldstudie en Milieu-educatie
De Poelboerderij heeft van de gemeente Wormer toestemming
gekregen de noordelijke wegkant van het Veenmospad langs
De Poel in Wormer in eigen beheer te nemen. De Stichting
wil proberen de oorspronkelijke (zeldzame) vegetatie
langs het pad terug te krijgen.
25 oktober - De Italiaanse architect Aldo Rossi heeft voor
Zaanstad een monument ontv/orpen. Een maquette daarvan
werd ter gelegenheid van het bezoek van staatssecretaris
Heerma aan Zaanstad onthuld. Het 'Monumento Urbano' zal
oen plaats krijgen in de wijk Houtwerf, en zal bestaan
uit een veertien meter hoge toren met vier trappen en
houten galaries met koperen daken. Binnenin komt een expositieruimte van maar liefst veertig vierkante meter.
3l oktober - De Vogelbeschermingswacht vierde het 45-jarig
bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum werd het eerste
exemplaar van het boekje 'Watervogels in de Zaanstreek'
aangeboden aan de voorzitter van de landelijke organisatie van Vogelwachten. Watervogels in de Zaanstreek is de
weergave van gegevens die de vogelwacht in ruim tien jaar
heeft verzameld. In het boekje worden ruim vijftig verschillende soorten watervogels besproken.

RESTAURATIE
WESTZIJDE 185 TE ZAANDAM
Het is nu al weer enige jaren geleden dat bouwbedrijf
Somass het pand op de veiling kocht van de heer van Zaanen, met de bedoeling dit te restaureren.
Na jarenlang dichtgetimmerd te hebben gestaan - met het
daarbij horende zichtbaar verdergaand verval - gaat er nu
eindelijk wat gebeuren, een voor de Stichting Frans Mars
en waarschijnlijk voor velen met haar, verheugende ontwikkeling. Het leeg laten staan van houten huizen is,
zoals in het verleden meermalen is aangetoond, in de
Zaanstreek niet ongevaarlijk. Legio Zaankanters laten er
nog steeds geen traan om als die "oude rommel" opgeruimd
wordt, en deinzen er niet voor terug de jeugd te stimuleren dit uit te voeren.
Het mag dan ook een wonder heten dat dit pand het beken-

de lot niet is overkomen.
Begin dit jaar kwamen de heren Sombroek en van Assema,
eigenaren van het bouwbedrijf, bij mij met het verzoek te
willen helpen met de restauratie. Gezien mijn liefde
voor het restauratievak een overbodige vraag, en helemaal
overbodig bij dit pand. Voordat de heer van Zaanen het
kocht, heeft de Stichting Frans Mars het pand proberen
te verwerven. Toen wij het, in begin jaren '80, voor het
eerst zagen, was het mij meteen duidelijk dat het om een
zeer authentiek huis ging. Welliswaar in zeer slechte
staat, maar nog ongelooflijk compleet. De nog originele
indeling, betimmering, smuigers en schoorsteen, kelder
en opkamer, bedsteewanden op zolder met haken, worfels
etc., kortom een huis met alles wat er op en aan hoort.

fraaie spiltrap naar de zolderverdieping. Deze zolder is
ingedeeld met aan beide zijden onder de kap een bedsteewand. Er boven is een open vliering. Het voorhuis bestaat uit een keuken met smuiger, daarnaast een kelder +
opkamer en aan de straatzijde een werkplaats. De eerste
verdieping is een geheel open bergzolder. Op de woonkamer in het achterhuis na, zijn alle binnenwanden van geprofileerd eiken regelwerk met geprofileerd eiken wagenschot. De jukken zijn van grenen met zwanehals korbelen
en versierde sleutelstukken (zie foto). Hier een eerste
aanwijzing dat we met een vroeg 17de eeuws pand te maken
hebben. Dit in tegenstelling tot wat over dit pand vermeld staat in de monumentenbeschrijvingen van J.J.F.W.
van Agt. De kelder is nog gedeeltelijk bezet met speeltegels met een 17de eeuws hoekmotief. Een tegel die we bij
de demontage als plinttegel en bovendien achter de huidige smuiger zonder boesem zullen tegenkomen.
Gezien de wonderlijke smuigeropbouw en het niet doorlopen
van een gelijksoortig wurmt over voor- en achterhuis heeft
bij ons enige tijd het idee bestaan dat het voor- en achterhuis niet gelijktijdige gebouwd zouden zijn. Na het geheel ontgraven van de voetingen, en een nauwkeurige opname
van de sloop van de smuigers, moesten we dat idee laten
varen. De voetingen waren keurig onder het voor- en achterhuis doorgemetseld, en de stookwand van de smuigers
laten duidelijk sporen zien van een vroegere vuurplaatsvorm voor zowel voor- als achterhuis.
Door het prijsgeven van deze details en nieuwe vondsten,
waarover ik u in het volgend nummer verder zal berichten,
maakte het pand stap voor stap haar werkelijke leeftijd en
levensloop bekend.

J. van Leeuwen

We spraken af dat tijdens demontagewerk opmetingstekeningen gemaakt zouden worden. Door deze werkwijze zou de
aannemer zijn tempo weliswaar moeten vertragen, maar alle aanwijzigingen en details, welke aanwijzingen van
vroegere indelingen, materialen, kleuren, reconstructies
zouden kunnen leiden konden ons dus niet ontgaan. Details
welke bij snel "bouwrijp-maken" onherroepelijk over het
hoofd gezien, of door te weinig kennis niet herkend worden.
Zo startte de aannemer op 22 augustus met het demontagewerk, en wij hebben dit op de voet gevolgd, met argusogen kijkend hoe alles in elkaar zat en wat er te voorschijn kwam.
Het huis is gebouwd in een L-vorm. Op de scheiding van
voor- en achterhuis bevindt zich een dubbele smuiger,
waarvan die in het voorhuis geen boesem heeft. Het achterhuis is ingedeeld in een woonkamer met 18de eeuwse
betimmering, (zie foto) bedsteden, smuiger en een betegelde buitenwand, een gang van voor- naar achtergevel,
een zijkamertje, ook met betegelde buitenwand en een
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HOUT
In zeer oude monumenten zijn nog oorspronkelijke houten
onderdelen aanwezig. Hoe hebben deze tijdsbestekken van
soms vele eeuwen kunnen overleven? Het antwoord is niet
moeilijk: door goed behandeld, gerijpt hout te gebruiken
voor goed timmerwerk en vervolgens goed onderhoud te
plegen. Hout is een zeer bijzondere grondstof. Het bezit
per soort een grote variatie in eigenschappen, maar ook
binnen elke soort bestaan grote kwaliteitsverschillen
als gevolg van de herkomst en de groeiwijze. De laatste
wordt nu bedreigd door concentraties van luchtvervuiling
en door ziekten. Onder andere als gevolg van de energieverslindende produktie van aluminium en kunststoffen, die
het hout als bouwmateriaal steeds meer vervangen! In hoeverre aantastingen tijdens de groei van invloed zijn op
de houtkwaliteit later is nog niet voldoende bekend. De
behandeling van bomen tijdens de groei is eveneens medebepalend voor de latere houtkwaliteit. Rottende kwasten
van afgezaagde of afgewaaide takken, mechanische beschadigingen en ingeslagen spijkers of krammen verslechteren
de kwaliteit. Ook het tijdstip waarop een boom wordt geveld kan van belang zijn voor het verkrijgen van goed
bouwhout.
Er bestaat al een aantal generaties en met name sinds de
tweede wereldoorlog, een groeiende wanverhouding tussen
de produktie en het gebruik van hout. Het houtbestand op
de wereld vermindert drastisch en naar verhouding worden
steeds jongere (te jonge) bomen gekapt. Van het ingevoerde gezaagde hout hebben de (naaldhout) bomen niet meer
een voldoende groeitijd gehad om goed kern- of rijphout
te kunnen vormen. Voor het gebruik als bouwhout betekent
dit een groot kwaliteitsverlies. Omdat ook voor andere
doelen dan voor de bouw steeds meer hout wordt geconsumeerd, is het verbruik van hout uit verder weg gelegen
gebieden (tropische regenwouden) verveelvoudigd. Uit de
recente publikaties kan worden opgemaakt hoe gigantisch
de ontbossing daar is en wat er de gevolgen van kunnen
zijn. Hoewel het hout voor de bouw daarvan slechts een
deel uitmaakt (het overgrote deel van de ontbossingen
geschiedt voor de uitbreiding van de landbouw en voor
het gebruik als brandstof) lijkt een verbod op de toepassing tropisch hardhout in de bouw- en waterbouwkunde
steeds urgenter te worden.
Hout voor de bouw en voor restauratie-doeleinden zou aan
de eis moeten voldoen dat ieder blijvend toegepast houten
onderdeel tenminste één keer de kapleeftijd van dezelfde
boomsoort kan overleven en moet meegaan. De kaprijpe leeftijden van bomen lopen nogal uiteen voor de verschillende
soorten. Bij de grove den (grenen) wordt pas na 25 jaar
kernhout gevormd, deze boom kan eerst na ca. 40 jaar geveld worden. De fijne spar (vuren), een rijphoutboom, is
na ca. 80 jaar kaprijp en voor de zilverspar (dennen) is
dat 40-50 jaar. Bij de zomereik, een kernhoutboom, duurt
het langer dan 100 jaar voor er voldoende kernhout aanwezig is om het vellen verantwoord te maken. De genoemde
leeftijden zijn sterk afhankelijk van de groeiplaats. Dit
maakt het uiteraard er niet eenvoudiger op om (weer) geheel over te schakelen op de Europese houtsoorten. Maar
met voldoende aanplanten (meer dan er geveld wordt) en
terugdringen van de luchtvervuiling lijkt dat doel wel bereikbaar .
In de vorige eeuw kwam men op het idee om het natuurlijke
hout inwendig kunstmatig te verduurzamen. Eerder al was
het beschermen van hout, onder andere door teren en verven
van de buitenkant, een noodzakelijke gewoonte geworden
als gevolg van de klimatologische omstandigheden. Met name
toen in de 17de eeuw hoofdzakelijk de minder duurzame
naaldhoutsoorten (in vergelijking met het daarvoor algemeen toegepaste eikehout) werden toegepast. Vervolgens
kwamen de bestrijdingsmiddelen tegen insecten en zwammen.
En daarna de preventieve middelen om (te) jong gekapt
hout iets mee te geven waardoor de weerstand tegen aantastingen kon (?) worden vergroot. De weg was daarmee vrij
gemaakt om hout van onvoldoende kwaliteit minder gelimiteerd te kunnen gebruiken. In de houtwereld is de toepassing van deze middelen na de Tweede Wereldoorlog enorm
toegenomen, ook omdat de meer bij het natuurprodukt hout
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passende behandelingen: kappen, wateren, zagen en (lucht)
drogen te tijdrovend en te duur waren geworden. Als de
kwaliteit van het hout evenwel onvoldoende is en de been verwerking ervan niet adequaat is, kan een chemisch
middel deze niet redden.
Hout is eigenlijk altijd het belangrijkste bouwmateriaal
geweest en daarmee was het timmervak het belangrijkste
ambacht. In de vroegste perioden van het bouwen van kerken, versterkingen en huizen gebruikte men het hout dat
in de naaste omgeving van een op te richten bouwwerk werd
aangetroffen. Dit verklaart mede de vele soorten die erbij
werden toegepast, zoals van de berk, beuk, eik, els, iep,
linde, populier en dennehout. Het eikehout bleek het
meest duurzaam en het was gemakkelijk te kloven en te bewerken. Men gebruikte in de middeleeuwen (en ook later
nog wel) hout voor bouwonderdelen vaak voor een tweede
keer, bijv. scheepsplanken en duigen van tonnen. Toen de
bouwactiviteiten in de vele opkomende steden na 1200 omvangrijker werden, moest steeds meer hout uit verder weg
gelegen bosrijke streken worden ingevoerd. Vanzelfsprekend
trachtte men dan om de meest bruikbare soorten te verkrijgen. De mogelijkheden van het vervoer hebben daarbij altijd een belangrijke rol gespeeld, evenals de stapelplaatsen (handelscentra) van waaruit het hout werd gedistribueerd. Toen aan de vraag naar eikehout niet meer kon
worden voldaan, werden de naaldhoutsoorten (grenen, vuren
en dennen) de belangrijkste houtsoorten. Eikehout heeft
een structuur die het mogelijk maakte om fijne profileringen te maken en om het voor snij- en beeldhouwwerk te
gebruiken. Daardoor en door de kwaliteit was het schilderen ter bescherming ervan overbodig. De naaldhoutsoorten
bezitten een groffere structuur, ze zijn minder duurzaam
en vereisen daardoor een verfraaiende en beschermende
teer- of verflaag.
Ten vervolge op de in de 17de eeuw op gang gekomen massaproduktie en toepassing van gezaagde planken, ontstond in
de 19de eeuw de machinale houtbewerking, na de komst van de stoommachine en later de electriciteit als krachtbron.
Zo kwamen er stoom-houtzagerijen en -schaverijen. Deze
noodzakelijke vooruitgang ontstond uit concurrentie-overwegingen omdat buitenlandse houtleveranciers er steeds
meer toe overgingen zelf gezaagd hout uit te voeren. Door
de uitvinding van de lintzaag en de cirkelzaag aan het
einde van de 19de eeuw, ontstonden de timmerfabrieken die
kant en klare, volgens tekening geproduceerde gebouwonderdelen als kozijnen, deuren en ramen leverden. Daarna
volgden de fabrieken, zoals Bruynzeel, die standaard onderdelen als deuren, profiellijsten, parketvloeren en dergelijke leverden. Ook de fabricage van plaatmaterialen,
fineer, triplex en meubelplaat en vervolgens de meubelfabrieken, ontstonden in de tweede helft van de vorige eeuw.
De standaardisatie heeft zich steeds verder ontwikkeld,
van keukeninrichtingen tot prefab contructies als gelijm-de spanten. In de huidige (woning)bouw worden relatief
steeds minder blijvende houten onderdelen toegepast: funderingen - beton, kozijnen - metaal en kunststoffen, aftimmeringen - tot een minimum beperkt.
Door de massale bouwprodukties is echter in absolute zin
het houtverbruik toegenomem. Vooral voor tijdelijke zaken,
onder andere bekistinghout en - plaatmateriaal, wordt
veel hout gebruikt.
Voor de levensduur van het hout als bouwmateriaal waren
(zijn) een aantal handelingen van belang. Het "wateren"
van het hout bevorderde de verwijdering van do voor de
groei noodzakelijke stoffen. Deze groeistoffen, waaronder
looizuur, zijn eveneens geschikt voor de ontwikkeling
van kevers en zwammen, die het hout kunnen vernietigen.
In de meeste houtsoorten komen looistoffen voor. In meerdere mate in de (zomer)eik, in mindere mate in de haagbeuk, kastanje, els en lork. Deze stoffen zijn ook agressief voor metalen als lood en ijzer. Het drogen van het
hout na het wateren en het (nat) zagen beperkt het vocht
opnemende vermogen van de celwanden, waardoor het uitzetten en krimpen van houten onderdelen grotendeels werd
voorkomen. Kunstmatig snel drogen is mogelijk, mits het
op de goede manier gebeurt. Daarmee gaan evenwel hoge

energiekosten gepaard. Een droogtepercentage van ca. 15%
is voor bouwhout voldoende.
De kwaliteitseisen voor timmerhout geven voor de verschillende toepassingen klassen aan. Hierbij zijn de toegestane onvolkomenheden vastgelegd. Dat zijn de zichtbare gebreken, zoals het aantal hartscheuren, kwasten, de kromming en scheluwte, wankant, los hart, enz. Er wordt (te)
weinig aandacht besteed aan de verhouding van de afmetingen van spinthout ten opzichte van kernhout. Ziekten van
hout zijn onder meer kernrotheid (vanuit de wortels),
vuur of roodstrepigheid (een zwamaantasting in naaldhout

die de celwanden aantast), blauw en broei (als gevolg van
verstikking na een slechte voorbehandeling), olm, witte
en rode (de laatste gevaarlijk wegens besmettingsmogelijkheid bij loofhout), uileveren (schimmelaantasting bij
eikehout). De keuring van hout met betrekking tot ziekten en gebreken vindt plaats met in achtneming van het
gebruik en het voldoen aan de gewenste afmetingen.
S. de Jong.

VERGETEN SYMBOLEN
Bij een bezoek aan de Zaanlandse Oudheidkamer te Zaandijk
wordt de aandacht het meest getrokken door imposante dingen, maar soms is het een klein detail dat de aandacht
trekt. Zo wil ik het nu hebben over een Hollandse toneelkijker die wij onlangs kregen. Vroeger stelde men veel
belang in de afwerking van details en de sluitingsknip
van het kijkerfoudraaltje trok speciaal mijn aandacht.
Het vertoont een kleine bij in verguld zilver.

Zo'n twee eeuwen terug kende men aan het symbool van de
bij een bijzondere betekenis toe. De kroningsmantel van
Napoleon was versierd met gouden bijen. Over deze bijen
is het volgende te vertellen: In 1653 werd in de Ardennen het graf van koning Childerik I (457-481), de zoon
van Merovech en de vader van de beroemdste Merövingische
vorst, Clovis II (481-511), gevonden. Zoals men kon verwachten bevatte het graf wapens, schatten en kroonjuwelen. Maar men vond er ook voorwerpen in die meer aan toverij en waarzeggerij, dan aan een koningschap deden denken: een afgehouwen paardehoofd, een stierehoofd van goud
en een kristallen bol. Een van de belangrijkste heilige
symbolen van de Merovingen was de bij. In het graf van
Childerik werden niet minder dan driehonderd miniatuur
bijen van massief goud aangetroffen. Deze werden met al
het andere materiaal toevertrouwd aan Leopold Willem van
Habsburg, in die tijd bestuurder van de Oostenrijkse Nederlanden en de broer van keizer Ferdinand III. Het
grootste dee] van de schatten van Childerik keerde later
naar Frankrijk terug. Toen Napoleon in 1804 tot keizer
werd gekroond stond hij erop dat deze gouden bijen aan
de kroningsmantel werden bevestigd.
In het museum komen we de bij tegen als onderdeel van
het familiewapen Honig, dat een bijenkorf met zeven bijen
voorstelt. Het wapen in de Zaankamer is dat van de familie Breet die als familiewapen een bijenkorf zonder bijen voerde. In het boek van J.C. Cooper (IIlustrated Encyclopedia of traditional symbols) over symbolen wordt genoemd dat op grafzerken soms bijen voorkomen die dan het
symbool zijn voor onsterfelijkheid.
De Kelten zagen de bij als boodschapper van geheime wijsheid van een andere wereld.
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In Griekenland hadden, volgens Cooper, de priesters bij
de Eleusinische mysteriën de titel van "Bij".
Het leuke van een bezoek aan de Oudheidkamer is dat er
altijd wel iets is dat de aandacht trekt en wanneer men
hier dan dieper op ingaat, komt men steeds weer andere
gegevens tegen. Ik denk maar aan de priester Herostratos
die de stad Ephese in brand stak om daardoor voort te leven in de Wereldgeschiedenis tot aan de puddingfabriek
"de Bij" in de Koog.
Wanneer u wat meer in het museum komt, kunt u dit ook
ervaren.
J.C. de Jong

Verguld zilveren foudraalsluiting van een

EEN SCHIPBREUK IN DEWEELSLOOT
nomen leeft nog voort in de verhalen over het Westzaans
verleden. Op een winterdag, de vorst zette in, gingen de
gymnasten van Jahn 's avonds eens naar huis en bij de
Weelbrug ontdekten zij dat het bootje "De Burgemeester
Ferf" niet op z'n plaats lag. Heel in de verte hoorden
zij het angstige getoeter van de misthoorn van het bootje. Men ging op onderzoek uit en het bleek dat het bootje schipbreuk geleden had door het bevriezen van een uitlaat. Met een boerenplat heeft men toen de reizigers
"gered".

Nu leest men over de plannen van minister Smit-Kroes voor
een aansluiting op de T.G.V.(tres grande vitesse)-spoorlijnen, omdat het huidige vervoer in de toekomst niet
snel genoeg zal zijn.
Omstreeks 1900 had de Westzaanse wethouder J.J. Allan,
dezelfde zorgen. Hij wilde een "T.G.V."-verbinding met
Koog aan de Zaan omdat het Westzaner bootje hem niet snel
genoeg was. Het gelukte. Op de foto staat hij glunderend
bij zijn snelle autobus. Als waardering voor het werk van
deze bestuurder werd de naam "Krabbelbuurt" veranderd in
J.J. Allanstraat.
Het Westzaner bootje dat l april 1893 in dienst werd ge-

J.C.

de Jong

Het motorboot'je "Burgemeester Ferf II", dat dienst
onderhield op Koog aan de Zaan, in de Weelsloot, op
de achtergrond percelen van de Zeilenmakersstraat
gezien in N.O. richting; rechts een fragment van

De "BURGEMEESTER FERF" wacht bij het station

J.J. Allanstraat 366.

BOEKENNIEUWS
H.P. Moelker, Leven en werken in Noord Holland.
Uitgeverij Repro Holland BV.
Prijs: ƒ 30,—
Wonen en werken is een boekje met twaalf artikelen, waarvan vijf over de Zaanstreek. Veel van de gegevens zijn
al eerder door Moelker gebruikt voor zijn boek over Jisp,
R.W. Brandt, W. Groenman-van Waateringe, S.E. van der
Leeuw (red.), Assendelver Polder Papers I.
Universiteit van Amsterdam, Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie, 1987. (352 blz)
Prijs: ƒ 150,— + ƒ 10,— verzendkosten.
Assendelver Polder Papers bestaat uit 16 artikelen. Het
is het voorlopig verslag van de opgravingen rond Assendelft.

Het boek ,,Het Schermereiland,, van Herman Kapteijn is
in een oplage van 500 verschenen en volkomen uitverkocht.
De uitgever heeft het laatste exemplaar een maand gele584

den aan mij verkocht. Er komt geen tweede druk.
Op 10 november krijgt Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland De Wit het eerste exemplaar van de Grote
Provincie Atlas Noord-Holland uitgereikt. Dit is een 136
blz. dikke uitgave van Wolters-Noordhoff, die ƒ 90,-moet gaan kosten. Alle kaarten worden op een schaal van
1:25.000 gereproduceerd. De kaarten komen bij de Topografische Dienst vandaan.

Het fotoboek van Henk Poppen "Zaandam, een fotografisch
beeld van een veranderde stad in de jaren vijftig en
zestig", uitgegeven bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel (1988). Het eerste exemplaar van dit 128 pagina's
tellende boek werd op 29 september aan burgemeester Lems
aangeboden. De eerste oplage van 2500 exemplaren was al
snel uitverkocht, maar in november volgt al een tweede.
Ger Jan Onrust.

NOORDHOLLANDSE MAKELAARS OF PINAKELS
In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kwam vroeger algemeen een bewerkte makelaar als versiering op de houten
topgevels voor. Zo'n makelaar (soms minder juist pinakel
genoemd) kon bestaan uit een bewerkte plank, een getorste
piek, een siervaas of zelfs een toren. Het was een kenmerkende versiering van het gebouw en er bestonden vele
vormen van.
Bij een stolpboerderij kon een makelaar worden toegepast
als er een driehoekige dakuitbouw met houten voorzijde
voorkwam, of een koestalstaart met een houten topgevel.
Ook bij een stolp met voorend (langhuisstolp) konden ze
worden aangebracht op houten topgevels. Had de boerderij
stenen of houten gevels, die door stedelijke invloeden de
vorm van een trap- of klokgevel hadden, dan ontbrak de
makelaar.
Dat dergelijke versieringen enkele eeuwen oud zijn blijkt
onder meer uit een ets van Rembrandt in het Rijksmuseum:
'De Drie Hutten'. Daarop hebben de makelaars op de drie
huizen reeds duidelijke versieringen.
In de 16de eeuw werd in Noordhollandse, Friese en Groningse boerderijen de hooitas in het gebouw opgenomen. Daarmee ontstond de boerderij met langsdeel (dors) en middentas (vierkant). Was de indeling en de gebintconstructie
in beginsel gelijk, het uiterlijk liep in deze drie provincies zeer uiteen.
De makelaar was bij de boerderij en huizen in Noord-Holland mogelijk, omdat in tegenstelling tot Friesland en
Groningen, de schoorsteen niet tegen de gemetselde kopgevel was gebouwd. Bij het Noordhollandse huis gaat het
rookkanaal loodrecht boven de vuurhaard omhoog en, hal-

verwege de lengte van het huis, door de nok. Bij de met
riet gedekte stolpboerderijen werd het riet kunstig om
een sierlijke pannenspiegel gelegd.
Heeft Nood-Holland de spiegel en de versierde makelaar op
een houten topgevel, Friesland en Groningen hebben een
uilebord tegen de nok van de schuur. Het is oen driehoekige opstaande plank. DG Friese uileborden bezitten kenmerkende versieringen. Deze waren in onbruik geraakt.
Veertig jaar geleden werden ze opnieuw onder de aandacht
gebracht. Thans worden ze weer algemeen toegepast.
Noord-Holland kent geen uileborden, maar de makelaars van
de huizen en boerderijen vormen er een kenmerkende versiering. Ze verlenen een bijzondere waarde aan het landschap. Het is ook van belang deze te blijven toepassen.
De werkleider S. de Jong van de stichting Historisch
Boerderij-onderzoek, heeft een aantal kenmerken makelaars
voor de verschillende streken van Noord-Holland bijeen
gezocht. Ze zijn afgebeeld met een lijst van gemeenten
waarvoor ze zijn bestemd en een kaartje van de verspreiding. Het toepassen van de juiste makelaar zou een bescheiden bijdrage kunnen geven bij het bevorderen van de
aantrekkelijkheid van het Noordhollandse landschap.
ir. Kai Bouma,
besturrslid S.H.B.O.

Literatuur:
I.Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorder kwartier, Arnhem, 1974.
H. Janse/S. de Jong, Houten huizen, een unieke bouwwijze
in Noord-Holland, Zaltbommel, 1970.

HETLESPROJECT
Op de jaarlijkse ledenvergadering d.d. 7 november 1988
werd door de voorzitter R. Sman het lesprojekt betreffende de Zaanse houtbouw overhandigd aan de wethouder van
onderwijs de heer C. Hooghiemstra.
Wij hopen in het volgende nummer van Anno wat dieper op de
inhoud in te gaan.
Het lesproject heeft al een lange geschiedenis. Het eerste initiatief ontstond in 1986 als aktiviteit ter ere
van het 25-jarig bestaan van de Vrienden van het Zaanse
Huis. In die tijd heeft M. Kat zich ingezet voor dit projekt en een aantal mensen enthousiast kunnen maken zich
hiervoor in te zetten. Nadat M. Kat zich uit het bestuur
van onze vereniging terugtrok, zijn deze mensen verder gegaan op de ingeslagen weg.
Niemand zal zich gerealiseerd hebben hoeveel werk hierin
zou gaan zitten, zeker als je er iets bijzonders van wilt
maken. Dit laatste is zeker gelukt hetgeen door de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis zeer op prijs gesteld
wordt, en door de voorzitter nog eens werd benadrukt.
Alle medewerkers d.w.z. R. Jongerius, E. Horn, Ch. Pos,
P. van Nugteren en J. van Noortwijk kregen een bloemetje
en als blijk van waardering een attentie in de; vorm van
een boekenbon.

Het lesprojekt is zowel inhoudelijk als ook wat de uitwerking en verzorging betreft van hoog nivo waar onze
vereniging mee voor de dag kan komen. Alle basisscholen
in de Zaanstreek zullen het lesprojekt ontvangen in de
vorm van boekjes aangevuld met een diaserie en een geluidsbandje met tekst. We hopen dat dit lesprojekt aan
het doel, wat de samenstellers voor ogen hadden, zal beantwoorden en dat het vele jaren z'n nut zal bewijzen.
Erik v.d. Toorn Vrijthoff

PAKHUIS 'DE SCHANS'
STRAKS KANTOORRUIMTE?
De Stichting Domineestuin te Zaandijk heeft plannen het
zaadpakhuis "De Schans", dat aan de Diederik Sonoyweg in
Zaandam stond, weer op te bouwen. Het pakhuis maakte
deel uit van de vroegere stoomoliefabriek van de firma
T. Crock te Koog en werd later aangekocht door Duyvis
Oliefabrieken, tegenwoordig Duyvis Rector B.V. Vanwege
de uitbreidingsplannen van dit bedrijf zijn ook de stoomoliefabriek De Wachter en Oliefabriek De Herder gesloopt.
Het overbrengen van pakhuis De Schans naar de Domineestuin past in de doelstelling van de stichting. "Alleen
het financiële plaatje is nog niet rond", zegt de heer J.
Duyvis van Stichting Domineestuin. "Daarom zijn de onderdelen van het pakhuis voorlopig opgeslagen". Omdat het
de bedoeling is het pand een kantoorbestemming te geven
hoopt de stichting op medewerking van Zaanse bedrijven
om "De Schans" als waiirdevol voorbeeld van Zaanse houtbouw te behouden. "Er zijn onderhandelingen gaande, maar
een ieder, die ons steun wil verlenen of mogelijk als
huurder wil optreden kan zich bij ons melden voor nadere
informatie", aldus Duyvis, Domineestuin 5, Zaandijk.
Telefoon: 075-287698.
Uit: "De Kamer van Koophandel".
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'VAN WATERBORD EN WIND VEER . . .'
Alweer twee jaar geleden, in 1986, vierde onze Vereniging "Vrienden van het Zaanse Huis", haar 25-jarig bestaan.
Aangezien ons blad Anno en de recente uitgaves in boekvorm van de Vereniging, zoals "De Zaanstreek belicht" en
"Gebouwd in de Zaanstreek" minder snel zullen worden gelezen door de jeugd, ontstond een idee om juist voor deze grote en belangrijke groep in onze samenleving een
project te ontwikkelen, om daardoor hun interesse te
wekken voor de Zaanse houtbouw.
Een aantal enthousiaste onderwijzers, t.w. Eric Hoorn,
Reinier Jongerius en Chiel Pos, hebben zich daarvoor ingezet met als resultaat het boekje "VAN WATERBORD EN

leverd, (in samenwerking met Piet van Nugteren)
Het lespaket is geschikt voor de hoogste klassen van het
basisonderwijs en zal aan alle scholen in de Zaanstreek
worden aangeboden.
De leerkrachten kunnen heel gevarieerd met het boekje

werken. Vooral in het tweede deel staan leuke en concrete opdrachten welke kunnen resulteren in het gaan bekijken van de panden met de in het boekje getoonde soorten
gevels, deuren en daken.
Ook richtlijnen tot het opzetten van tentoonstellingen
over de diverse onderwerpen worden aangegeven.
De Vereniging hoopt, met dit schoolproject, een middel

WINDVEER....".

te hebben gevonden om onze jeugd enthousiast te maken
voor hun streek.

Dit boekje bestaat uit twee delen:
1. Over wonen in de Zaanstreek, toen en nu.
2. Over Zaanse huizen.

J.W. van Noortwijk-Wildenberg.

Tevens worden een diaserie en een geluidcassette bijge-

Wij willen deze december-Anno besluiten met de verordening inzake de Oud en Nieuwviering in het jaar 1691
uit het "Keurboek" van het dorp Jisp. (Folio 11)

Ende meede dat niemand binnen deesen Dorpe

met Sneeballen zal vermogen te werpen, smacken,
ofte Goijen, ofte oock eenige Sneebancken, ofte hoopen
op het ijs in de Weghsloot te maken; op peene van ijder
persoon contrarie doende, ten proffijtte van den Schout
te zullen verbeuren, het zij Jonck off Oudt, telckens
een boette van Twaalf Stüijvers, ende sullen de

Nieuwe Jaarskeur

Schout ende Schepenen van Jisp
Hebben gekeürt ende Geordonneert, gelijck

Ouders, ende Voogden altijd voor de Minderjarigen
moeten Respondeeren.

zij doen bij desen.
Dat Niemand het zij Jonck ofte Oud binnen

desen Dorpe zal vermogen Nieuwe Jaar te
singen, ofte met de Starre te loopen, ende te

Aldus gedaan, ende gekeürt op het Raadhüijs
tot Jisp, bij Gijsbert Vermeulen Schout, Jan
Abrahamsz Thijmüs, Pieter Pietersz Wals

singen aan de Deuren, nogte oock te Vastel

avonden langs S Heeren Straten met rompot
ten, ofte andere Instrumenten, nogte oock te

de Oude, Jan Heertjesz Molenaar, Leender

Trommelen, ofte Bommelen, ofte met Vaenen

Colleman en Cornelis Cornelisz Ploeger,
Schepenen.

ofte Momaansigten te loopen, ofte andersints
eenige onbehoorlijkheijd te pleegen op S Heeren
Straten, op peene van xfy kennemer Schellingen,
bij ijder persoon te verbeuren, die Contrarie sal
komen te doen, alles ten Proffijte van den Schout

Deze bovenstaande keure naer voorgaande
kloeke Geslagh gepubliceert den 30e Decem.
1691. D: Renoij Secrets:

deses Dorps.

OVERGENOMEN UIT DE 55e BUNDEL VAN HET HISTORISCH
GENOOTSCHAP "OUD WEST-FRIESLAND" (1988)

BESTUUR en REDACTIE MENSEN U:
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1989 !

'VERENIGING VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk,

telefoon 075 - 28 43 88.

Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester Vereniging

Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW

"Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, J.P. Woudt, S. KlopperBruijn en Titia de Groot. Redactie-adres: Van Ostadestraat
10, 1506 LA Zaandam.

Zaandam, telefoon 075 - 16 97 29.
Penningmeester: J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ
Assendelft, telefoon 02987 - 48 23.

586

