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STICHTING FRANS MARS
HOUTBOUW WONINGEN WESTZANERDIJK.

In dit stukje wil ik u wat vertellen over de in aan-
bouw zijnde houtbouw woningen op een terrein gelegen
aan de Westzanerdijk te Zaandam.
Het is al weer enige jaren geleden dat de Stichting
Domineestuin door het Gemeente Bestuur werd benaderd
om nog een klein bouwplan te gaan begeleiden.
De lokatie werd de Westzanerdijk te Zaandam.
De Stichting Domineestuin zag hiervan af om twee re-
denen. Ten eerste was het Ie plan op Zaandijk nog
niet af en de lokatie was voor een Zaandijkse stich-
ting toch wat ver uit de buurt.
De Stichting Frans Mars vond het een uitdaging om
dit plan over te nemen.
Het Gemeente Bestuur ging hier in 1985 mee akkoord.

i Als uitgangspunt werd gekozen om te proberen bewo-
ners van de buurt hiervoor te interesseren en probe-
ren met hen een bewonersvereniging te vormen om sa-
men het plan te realiseren. Daarom werden in samen-
werking met buurthuis De Kluft informatie-avonden
gehouden. Het plan,_in samenwerking met de afd.
Stedebouw ontwikkeld, (zie plattegrond) bestond uit
9 woningen onder aan de dijk en 3 op de dijk.
Op de woningen was een z.g. premie C regeling van
toepassing.

In eerste instantie bleven 6 kandidaten over die
bouwen wilden. De opzet van de Stichting was het
bouwen van houten huizen volgens de z.g. platvorm
methode met karakteristieke elementen van deze streek.

UITNODIGING
Wilt U alvast in uw agenda noteren dat de jaarlijkse
ledenvergadering van onze vereniging zal plaatsvinden
op 13 november a.s. in de Lelie op de Zaanse Schans.

Aanvang: 20.00 uur.

Een aparte uitnodiging met daarop de agenda en het
na-pauzeprogramma wordt U enkele weken voor de
vergadering toegezonden.

Het Bestuur

Woonhuis hr Dekker en op de achtergrond Riepma

De ontwerpen zouden naar eigen ideeën van 'bewoners
met begeleiding tot stand gebracht moeten worden.
Begin 1986 kwam de klad in de plannen. Tijdens het
bouwrijp maken werden er gifvondsten gedaan, met als
gevolg stagnatie.



Het geheel heeft tot najaar 1988 stilgelegen, maar
met een gifvrij-verklaring konden de plannen weer op-
gepakt worden. Gevolg van deze stagnatie was dat er
nog twee kandidaten overgebleven waren.
Door wat publiciteit via de Gemeente kwamen er nog
twee kandidaten bij. De Gemeente eiste van de Stich-
ting Frans Mars dat alle woningen gelijktijdig ge-
bouwd moesten worden, i.v.m. de premie C kontingen-
'ten. De Stichting kon hiervoor geen garantie .geven,
met als gevolg dat 4 houtbouw woningen konden worden
doorgezet en de rest van de woningen zijn naar een
bouwaannemer gegaan.
Deze verkoos geen houtbouw toe te passen, maar ste-
nen woningen te bouwen. Een eis bleef gehandhaafd,
een houtbouwwoning aan de dijk.
Momenteel zijn de vier woningen in aanbouw (zie foto)

en de bouwaannemer is bezig met het 5e huis op de
dijk.
In de vormgeving en situering van de woningen zijn
wat streek geëigende details aangebracht, o.a.
* Windveren en waterborden.
* Dakhelling
* Aanbouwen zoals keuken.
* Houten buitengevels.
Ook-zal er in de kleurstelling rekening met de Zaan-
streek worden gehouden.
Eind 1989 denken de bouwers de woningen te kunnen
betrekken.

Piet van Nugteren,
bestuurslid Frans Mars en
begeleider van het plan.

BOEKENNIEUWS
Het is al weer een flinke tijd geleden dat ik u op
deze plaats op een aantal nieuwe publikaties attent
mocht maken. In de tussentijd hebben de uitgevers
zeker niet stil gezeten. Er is zelfs sprake van een
nieuw Zaans historisch tijdschrift (hierover aan het
eind van dit verhaal meer). Wat is er de laatste tijd
allemaal gepubliceerd?
Ten eerste is al geruime tijd geleden Herman Gorter,
dichter en socialist verschenen. Deze fraai uitge-
voerde lesbrief van de hand van Marten Buschman,
Hans Crum en (Roos-wij k-rector) Bram Hoogland is een
uitgave van de gemeente Zaanstad. Tekst en illustra-
ties zijn goed, maar te moeilijk voor een groot deel
van de doelgroep: schoolkinderen tussen de 12 en 18
jaar.
Hierbij kan ook genoemd worden de speciale Vrij Ne-
derland bijlage van 18 maart 1989. Hierin onder meer
een fascimile van het eerste deel van De Mei. De Mei
is dit jaar ook in herdruk verschenen.
Iets anders wat al een tijdje speelt is Beklemmende
jaren. Kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog.
Koos Jonker heeft in dit boekje (kosten ƒ 19,90, uit-
gever Inmerc, Wormer en 5-mei comité, Wormer) samen-
gesteld aan de hand van de oorlogs-aantekeningen van
oud-gemeente secretaris Cor Mol, informatie hem aan-
gereikt door het 5-mei comité en informatie (veel
over vliegtuigen e.d.) verschaft door de broers
Klaas en Bram Kemp. Ik wil mij zeker niet mengen in
de, na de publikatie van deze kroniek, ontstane her-
rie over de inhoud van het geschrevene. Zie daarvoor
onder meer De Typhoon van 30 mei en de ingezonden
brieven.
Van het fotoboek van Henk Poppen over Zaandam in de
vijftiger en zestiger jaren is ondertussen een derde
druk gemaakt. Het maakt het boek een van de meest
succesvolle specifiek over de Zaanstreek gaande boe-
ken ooit.
Een andere herdruk is het verhaal over de Derde Pink-
sterdag, van Hanky Ris. Kort, maar krachtig en voor-
al erg leuk.
Geenszins kort en krachtig maar juist zeer uitvoerig
zijn twee kapitale boeken, de ene over het geslacht /
Reijne en het andere over Pieter Saenredam. Het boek
Het nageslacht van Klaas Japers' Reijne en Aagje
Huiberts' uit Krommenie is een echte genealogie.
Geen boek dus wat je zo maar even wegleest, wel een
door vormgeving en uitvoering uiterst fraai boek.
Nu we het toch over fraaie boeken hebben, Van cane-

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WE GAARNE
VOOR l OKTOBER TEGEMOET !!!

fas tot coral, de geschiedenis van de familie Kaars-
Si jpestijn (door Klaas Woudt, die ook het historisch
verhaal in het Reijne-boek schreef) is gekozen en
bekroond tot een van de mooiste vijftig Nederlandse
boeken van 1988. Het nageslacht van Klaas Jaspers'
Reijne en Aagje Huiberts1 uit Krommenie is een uit-
gave van de stichting Uitgeverij Noord Holland.
Pieter Saenredam, De schilder in zijn tijd, een boek
van Gary Schwartz en Marten Jan Bok (uitgever SDU
Uitgeverij, prijs ƒ 125,—) is ook niet zomaar een
'weglezer'. Het is een wetenschappelijk boek van
hoog kaliber en een uiterst fraai voorkomen (of doet
mijn voorliefde voor Saenredam het boek mooier lij-
ken dan het daadwerkelijk is?) Voor u tot aanschaf
overgaat dient u wel op de ondertitel te letten;
hier is sprake van plaatsing in de tijd.
Aan de mooie boeken lijkt geen einde te komen: Rus-
sen en Nederlanders, de catalogus van de gelijknami-
ge tentoonstelling in het Rijksmuseum, is vanzelf-
sprekend mooi. Jammer genoeg is de publikatie niet ge-
bonden verkrijgbaar, doch dit is gebruikelijk bij de
catalogi die door de Staatsdrukkerijk (SDU) worden
uitgegeven. In dit ƒ 40,— kostende boek onder meer
het verhaal over de twee bezoeken van Peter I aan
Nederland (en Zaandam). Voor wie met minder genoegen
neemt is er het themanummer Russen en Nederlanders
1600-1917, van Spiegel Historiael, het maandblad
voor geschiedenis en archeologie, juni 1989. Hierin
onder meer een artikel van de voormalige Zaandamse
Monique Remie, Peter I bezoekt de Nederlanden (1697-
1698). In het juli-nummer van Spiegel Historiael heb-
ben Maarten Jan Bos en Gary Schwartz geschreven over
Pieter Saenredam, zodat ook over hem een goedkopere
bron (ƒ 8,75) over te raadplegen valt.
De volgende vier publikaties hoeft u om hun prijs
ook zeker niet te laten liggen: Marius Romijn, Drie
eeuwen het Nieuwe Huys (ƒ 10,—); Arnold Sol, Van
Kluft tot Weel (ƒ 5,—); Dick Kerssens, GEB, GZW, EZW
van toen naar nu (ƒ 25,—); C. Joh. Kievit, In 'Den
Otter' (ƒ 4,90).
Drie eeuwen Het Nieuwe Huys is een lesbrief in twee
delen, waarbij het eerste deel Doopsgezinden in de
Zaanstreek en het tweede deel Doopsgezinden tussen
andere godsdiensten/stromingen behandelt. Naast deze
uitgave van de Doopsgezinde gemeente is er ook een
tentoonstelling in het Molenmuseum geweest.
Van Kluft tot Weel is verschenen naar aanleiding van
het vijftig jarig bestaan van de J.J. Allanstraat

l)vi opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u voor
l november te zenden aan: S, de Jong, Van Ostade-
straat 10, 1506 LA Zaandam.
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(voorheen de Krabbelbuurt). Een verhaal dat goed
naast het oude verhaal van W.P. Tip over de geschie-
denis van Westzaan gelezen kan worden.
'Van toen naar nu is een typisch Dick Kerssens-boek.
Het is een kroniek met inleidende verhalen, rijk ge-
ïllustreerd en dat alles voor een belachlijk lage
prijs. In het boek onder meer de historie van alle
gasfabrieken in de Zaanstreek en Waterland.
Moet ik nog iets zeggen over In 'Den Otter'. Wie het
nog niet heeft, kopen voor deze prijs. Het verhaal
over het laatste jaar van de Franse bezetting mag
wel niet geheel op feiten berusten, maar doet deze
ook niet al te zeer geweld aan.. Ook volwassenen mo-
gen dit jongensboek lezen.:
150 jaar spoorwegen heeft voor de Zaanstreek geen
aparte studie opgeleverd. Het boek Een spoor van
verandering, van A. Doedens en L. Mulder (uitgever
Bosch en Keuning, prijs ƒ 34,90) gaat in een kleine
tien pagina's in op de ontstaansgeschiedenis van de
Zaanse spoorlijnen. Ere wie ere toekomt, dit verhaal
is gebaseerd op werkcollege-werk van Cees Luckhart
en Arjen van Ginkel, twee - toen nog - geschiedenis
lerarenopleiding studenten in een werkcollege Nieuwe
Geschiedenis van Dr. Anne Doedens.

Tenslotte moet ik u wijzen op een uitgave van de Ver-
eniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Tech-
niek Zaanstreek (MBTZ). MBTZ zat al tijden met hun
Nieuwsbrief in de maag. Men wilde iets mooiers, iets
wat de leden zouden bewaren. Men begreep ook dat er
niet direct een markt was voor een louter alleen in-
dustrieel archeologisch tijdschrift. Het eerste num-
mer van het blad is er nu (kosten ƒ 7,50), en het
moet gezegd worden, het ziet er prima uit.
Ik wil met het volgende citaat van MBTZ-voorzitter
Albert F. Heeris besluiten: "Voor de toekomst hopen
wij dat onze uitgave een aanzet mag zijn om met ande-
re Zaanse verenigingen en stichtingen van gedachten
te wisselen over het op termijn uitgeven van een
Zaans historisch tijdschrift." Waarvan akte.

Ger Jan Onrust

N.B. Niet van 'Den Derden Dagh' zijn nog 3000 exem-
plaren voorradig, zoals geschreven in ANNO nr.110,
maar van het fraai uitgevoerde boek 'De Polder Oost-
zaan' .

NUWE KLOOIE
Ik sting onderlest op me orref over et Waid te glou-
we. Der is deur de bank reuring zat op de Zaan, toe
ok weer. Der kwam een skip an met een stoit vollek
an boord. Et leke wel puur zukke otjemedorre. Op die
skoit hadde ze met koeieletters "Alcmaria1" evorrefd;
deervedaan docht ik oit de verte eerst nag effies
datter een stelletje Allekmaarders deuze kant oit
kwamme. Maar toen ze langes voere zag ik iniene dat
der allegaar otemetote en zuk en zuk van de Bannehof
op zatte. De nuwe burrie in ze opgnapperspak, een
zootje raaslede en nag wet van zuk vollek.
In de tussetaid hew ik oitetist wet hullie hiero nou
aigentlek moste, op et Waid. Niet oit nuwelekhaid of
zowet, maar echt, ik had van me leve nag nooit een
wethouwer of raaslid op de Zaan ezien - en as der
den een heel nest tegelaik in derloi goeie goed voor-
baikomt, den verskiet je wel effe, vanzellef. "Zuks
doen ze niet oit kouwegatjesvoelderai", docht ik bai
me aige. Deervedaan dat ik met de verneemstok egaan
heb.
Je zei et niet glove wulle, maar die loi wulle der
aige met de Zaan bemoeie. Die vinde ze lillek, de
katte bleze dernee, zegge ze. En deer gane hullie
nou wet an doen. Nee, niet zeilef, ze hewwe der een
arsetekt voor oit Amsterdam komme lete en een fote-
graaf helegaar oit Amerika. Ze hewwe der boekies over
make lete en plestik tassies en ze noeme de have van
Zendam nou een baai. "Me hewwe een Heregracht, der

ken nag wel een herebaai bai", zeiIe ze edocht hewwe.
Dat boek hew ik eleze en naggeres en naggeres. Eerst
begreep ik der gien harrel van. Der staan puur wet
moeileke woorde in. Die hew ik allegaar oppezocht,
in me woordeboek. Ze hadde ze ok weglete magge, net
as de zetfoute trouwes (wie skraift der nou waids
met een lange ai?). Die boitelanse woorde en oitdruk-
kings benne een soortement zulverpampiertjes, bai
Waize van den. As je ze oitpakke, blaift der temet
niks over.
Toe ik nag een snotbiebel was, heb me moeder me wel-
deres et sprokie van de nuwe klooie van de kaizer
vooreleze. Die kaizer had zich belazere lete deur
een kleermaker en hai gong in ze blote kont de
straat op, hempie-raak-me-boikie niet. De mense in ze
land zagge zuks wel, maar ze dorste et niet te zegge.
Ze riepe allegaar "nounounounou, kaik die kaizer
deres mooie en dure klooie anhewwe". Maar op slot en
end kwam der een klaine jonge die zee dat ie enkeld
een kaizer in ze nakende niksie zag.
Meskien benne der tulte mense die de wethouwers nee-
prate en zegge dat me met dut dure "Zaanoeverproject̂ 1

op slag een stik op et zoie benne.
Evegoed zou der ok welderes een nochter Zaans jonge-
tje weze kenne, die roept dat iet nag niks aars ziet
as een drolbeers in een zulverpampiertje, ebakke
locht, een kaizer in ze blote reet.

Klaas Woudt
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HUISMERKEN MET EEN 'ZIENTJE'
Voor een niet Zaankanter is dit wel een moeilijke ti-
tel, maar er is altijd achter te komen met behulp van
het Zaans Woordenboek van Dr. G.J. Boekenoogen.
Hier staat bij "zientje": Oogmerk, bijbedoeling. Iets
met een zientje doen is iets doen in de hoop er later
voordeel van te hebben. En dat is het nu precies!
Het huismerk dat afgebeeld is bij afbeelding nr l

Huismerk voorkomend op een schilderij in de Zaanland-
se Oudheidkamer. Dit merk is van de familie Brat of
de familie Bom.

komt voor op een schilderij in de Zaanlandse Oud-
heidkamer en we weten niet of dit schilderij nu de
familie Brat of de familie Bom voorstelt.
Het is mogelijk dat één van onze lezers het merk her-
kent en ons verder kan helpen.
De genoemde Dr. G.J. Boekenoogen was niet alleen de
samensteller van het woordenboek, maar ook een ge-
weldige speurder naar de geschiedenis van de Zaan-
streek .
De lezingen die het museum geeft worden verzorgd door
het Historisch Gezelschap Dr. G.J. Boekenoogen, dat
naar hem genoemd is.
Eén van de vele hobbies van hem was het beschrijven
van grafzerken met speciale merken in de Zaanstreek.
Afbeelding 2 toont u enige van zijn aantekeningen.

Het is de moeite waard om hier wat aandacht aan te
besteden. Bij het merk Blauw valt het op dat Dirk
Cornelisz Blauw een ander merk heeft als Dirk Dirksz
Blauw, deze heeft een klein streepje meer.
In Rietstaps handboek der wapenkunde wordt vermeld
dat huismerken en wapens twee verschillende symbolen
zijn die wel wat doel en betekenis betreft op ver-
schillende punten met elkaar overeenstemmen, maar
een geheel verschillende oorsprong en betekenis heb-
ben.

Huismerken die voorkomen op grafzerken in - de
Zaanstreek. Verzameld door Dr. G.J. Boekenooqen.

Zilveren pennekoker/inktpot met lakstempel gemaakt
door Samuel Figuier te Amsterdam in 1745.
Zaanlandse Oudheidkamer.

Onder huis- of hofmerken, vroeger meestal handmerken
of handtekens genoemd, verstaat men eenvoudige, op
voorwerpen aangebrachte tekens die dienen om een be-
paald eigendom aan te geven.
Het merk ontstond in een tijd die arm aan schrift
was en werd dan gebruikt als handtekening (Boorsma
in de Zaende 1948). Het huismerk bestaat steeds uit
een aantal rechte lijnen omdat zij in hout gekerfd
moet worden, wat bij gebogen lijnen bezwaar oplevert.
Het merk vererfde in de 16e eeuw aan de zoon die de
boerderij van de vader erfde. Hij alleen behield het1
daaraan verbonden huismerk. Zijn broers en zusters
moesten echter hun bijzonder teken voeren door er
een streepje aan toe te voegen of weg te laten.
Het wapen had zijn ontstaan in de Middeleeuwen als
zinnebeeld van de leidende klasse, de ridders.
Het huismerk was een voortbrengsel en zinnebeeld van
de boeren. Het ligt voor de hand dat wanneer men de
keuze heeft tussen een riddersymbool en een boeren
zinnebeeld men het eerste koos en dat met het door-
dringen van een familiewapen in steeds groter bevol-
kingsgroepen, het huismerk verdrongen werd of in het
wapen opging.
Het voornaamste verschil tussen een wapen en een
huismerk ligt in de kleur, een wapen heeft een bepaal-
de kleur. Bij een huismerk is de kleur waarin het
wordt afgebeeld van geen belang en is slechts de sa-
menstelling van de lijnen belangrijk. Ook staat een
wapen in een schildomlijsting en een huismerk wordt
zonder schild aangebracht.

Het bovenstaande is de reden dat Mr D. Vis in zijn
boek Vis a Saandijk tot de conclusie komt dat de
Zaandijkse stamvader Oudthein in 1540 familie moet
zijn van de Stickels in Haarlem.
Beide families komen uit Westzaan en hun huismerk
toont verwantschap.
Naast dit huis-/handmerk dat als handtekening diende
werd het merk ook gebruikt als kwaliteitsmerk. De
papierfabrikanten gebruikten het als watermerk.
Voorn noemt in zijn boek over de papiermolens in
Noord-Holland dat de papiergeschiedenis van de Van
der Leys begint in 1674 toen Pieter Gerrits van der
Ley de molens De Bonsem en De Wever kocht. Deze pa-
piermaker zal zeker geweten hebben dat papier met de
merken volgens afbeelding 3 een goede naam had toen
hij zijn eigen watermerk van een omgekeerde 4 ont-
wierp .



In Se Zaanstreek waren Dirk en Cornelis Blauw de be-
langrijkste van alle papiermakers. Zij begonnen de
papiermakerij in 1621 en verwierven de molens

De Oude Blauw
De Rijzende Zon
De IJver
De Herder
De Herderin

Deze firma bestond 250 jaar. Het goede papier was
herkenbaar aan de dubbele letter x.
Toen Jan Kool in 1774 de papiermolen De Bonsem van
de familie Van der Ley kocht moest hij een nieuw
watermerk hebben en gebruikte hij de dubbele letter
x zoals De Blauws deden.

KUYT. SCI10UTKN .MATS. NUHOFF.

Huismerken voorkomend in het
Stamboek der familie Van Gelder

In de vorige eeuw werd het schrijven van brieven een
steeds gewichtiger zaak. We hebben in de Zaanlandse
Oudheidkamer verschillende prachtige inktstellen be-
staande uit 2 kristallen potjes met zilveren sluiting.
Eén potje voor inkt en het andere potje voor zand om
de natte inkt te drogen. Ook kwamen in die tijd lak-
stempels in de mode en iemand die zulke belangrijke
brieven schreef dat hij ze met een lakzegel sloot had
natuurlijk ook een zegelring.
Dit is mede de oorzaak dat de huismerken die zonder
een enkele omlijsting op grafzerken voorkomen nu af-
gebeeld worden op een ridderschild. Enige voorbeelden
zijn te vinden in het Stamboek Van Gelder.

J.C. de Jong

Zilveren lakstempel
in 1787 gemaakt door de
Amsterdamse zilversmid C.M.
Zaanlandse Oudheidkamer

ten Ham

Gebruikte literatuur:
De Zaende 1948
C.M. Briquet: Les Filigranes (papiermerken)
H. Voorn: 01d ream wrappers. Bird en Buil Press 1969
Rietstap's handboek der wapenkunde
Dr. G.J. Boekencogen: Huismerken die voorkomen op
grafzerken in de Zaanstreek.
H. Voorn: Papiermolens in Noord-Holland
Stamboek Van Gelder
Mr D. Vis: Vis a Saandijk.

ANNONCES
AANGEBODEN:
Enkele Zaanse boeken, te weten:
dr. M.A. Verkade e.a.: Zaandam 150 jaar stad (ƒ 50,-);
Album Terwee: De watersnood van 1916 (ƒ 40,-);
Dinkelberg: 50 jaren Zaanstreek (ƒ 30,-);
T. Woudt: Wandelingen door Koog en Zaandijk (ƒ 20,-);
G. Dekker: Tekeningen, Zaandam (ƒ 20,-);
J. van Santé: Het dagverhaal van Aafje Gijsen (ƒ 60,-)
Woudt/Zonjee: Blees aan de Westzijde (ƒ 25,-);
G. Husslage: Windmolens (ƒ 35,-);
P. Boorsma: Oud Zaans Molenleven 2 (ƒ 25,-);
De Zaanstreek, ik groei uit mijn wieken (ƒ 15,-);
C. Visser: Zwaaiende wieken (ƒ 15,-);
G.J. Boekenoogen: De Zaanse Volkstaal, deel l (ƒ 15,-)
De Zaanstreek toen (ƒ 7,50);
mr. J. Korf: Zaandam in oude ansichten (ƒ 15,-);
J. Hottentot: Zaandam in oude ansichten 3 (ƒ 15,-);
Neeltje Mulder: Uit den goeden ouden tijd (ƒ 40,-);
F.J. Stokhuyzen: Molens (ƒ 7,50);
Pieter Boorsma, een molenvmend (2 ex, ƒ 7,50 p.e.);
R. van der Meulen: Het boek in onze dagen (ƒ 75,-);
Alles in één koop ƒ 425,—.

Bevragen bij K. Woudt, Lagedijk 160, 1544 BL Zaandijk,
tel. 075-216448.

UITNODIGING.

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

De heer W. Jonker

DE GESCHIEDENIS VAN DE DOOPSGEZINDEN VOOR,TIJDENS
EN NA HET UITROEPEN VAN "HET NIEUWE JERUZALEM" IN
MUNSTER 1534-1535 .

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het gebouw
"De Vertoeving", naast de Doopsgezinde Vermaning
in de Westzijde, en wel op Dinsdag 7 november a.s.
om 20.00 uur.

WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN i



l jul - 15 okt Tentoonstelling "4 Eeuwen merklappen
aan de Zaan".
Zaanlandse Oudheidkamer, Lagedijk 80,
Zaandi jk.
(di. t/m vr. 10-12 en 14-16, zo.
14-16 uur)

l sep - 30 sep

9 sep

9 sep - 8 okt

23 sep

Tentoonstelling "Modelbouw (molens
en boten), houtsnijwerk en -draai-
werk", met demonstraties.
Openbare Bibliotheek, filiaal Wormer-
veer, Zaanweg 61 (tel. 283562)

Open Monumentendag.
Diverse activiteiten, speciaal thema
"Glas in lood".
Inlichtingen bij V.V.V., Gedempte
Gracht 76, Zaandam (tel. 162221)

Viering 350-jarig bestaan Hervormde
Kerk Wormerveer, Noordeinde 18.
Programma o.a. met optredens Jan Mo-
lenaar 's Big Band, Toonkunst en Ver-
enigd Zaans Mannenkoor.
Inlichtingen bij Mw. M. Aarbodem
(tel. 216449).

Historische wandeling in Broek in Wa-
terland. Vertrek vanaf Reghthuys
Westzaan (13.30 uur). Inlichtingen
en opgave bij Mw. A. de Ridder
(tel. 287619).

30 sep

10 okt

Zaanse Molendag
Inlichtingen bij V.V.V. (tel.162221).

Lezing van heer Drs. W. Bosman over
zijn "Bronstijd-onderzoek in de Vel-
serbroekpolder, met geruchtmakende
vondsten".
Georganiseerd door Archeologische
Werkgemeenschap van Nederland, afd.
Assendelft e.o.
Inlichtingen bij Mw. A.- Tromp.
(tel. 283814).

14 okt - 12 nov Tentoonstelling "Oude molenfoto's en
dorpsgezichten" (uit collectie J.
Voorn) en "Zaanse taferelen op schil-
derstukken en doosjes"
(uit collectie Fl. Lansman).

7 nov

23 nov

Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog a/d
Zaan.
(di. t/m vr. 10-17, za. 14-17, Zo.
13-17 uur)

Lezing "De Geschiedenis van de Doops-
gezinden vóór, tijdens en na het uit-
roepen van 'Het Nieuwe Jeruzalem' in
Munster 1534-1535" door heer W. Jonker.
Georganiseerd door Historisch Gezel-
schap "Dr. G.J. Boekencogen". In de
"Vertoeving", naast Doopsgezinde Ver-
maning, Westzijde, Zaandam (20.00 uur).

Lezing over de "Nederlandse kleipijp'
door heer Drs. D.H. Duco (gebaseerd
op zijn nieuw verschenen boek "De
Nederlandse kleipijp, handboek voor
dateren en determineren").
Georganiseerd door Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afd. As-
sendelft e.o. Inlichtingen bij Mw.
A. Tromp (tel. 283814)

Tentoonstelling "Vervoer en tran-
sport in de Zaanstreek van vroeger".
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog a/d
Zaan.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

OPENINGSTIJDEN ZAANSE MUSEA.

Natuurhistorisch museum E. Heimans, Thijssenstraat
l, Zaandam, geopend op zondag van 14 tot 17 uur.

Zaans Uurwerkmuseum, Kalverringdijk. 3, Zaandam,
geopend 't hele jaar op zaterdag, zondag en feest-
dagen van 10-17 uur, verder van l maart tot l no-
vember van dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Heemtuin, Burg. In 't Veldpark, Heijermansstraat,
geopend maandag t/m zondag van 10 tot 12 en 14 tot
16 uur.

25 nov - half
jan

Het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)
heeft een 'leerzame fietsexcursie' uitgezet, die u
voert naar het land op de grens van Waterland en
Zaanstreek. De tocht (42 km lang) loopt door polder
De Wijdewormer, langs de beheersboerderij van Na-
tuurmonumenten, waarna de tocht langs de industriële
monumenten van de Zaan voert, via Haaldersbroek naar
het Oostzanerveld door 't Twiske terug naar De Wijde-
(ATormer. Een boekje met de routebeschrijving kunt u
verkrijgen bij de VW in Purmerend , Kaasmarkt 20,
tel. 02990-52525 en bij het informatiecentrum in 't
Twiske. Er zijn verschillende startpunten, onder
andere in Neck, Zaanstad en 't Twiske.



KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaan-
se kranten De Typhoon, De Zaanlander en de Zaanse Ge-
zinsbode.

10 mei.Chef W. Konijnenberg van monumentenzorg ge-
meente Zaanstad sloeg de eerste paal voor een volle-
dig te restaureren/herbouwen pand aan het Weiver te
Westzaan. De restauratie van het pand gaat volgens
mededeling een paar ton kosten. De grond en opstallen
zijn door de Stichting Frans Mars verkocht aan haar
voorzitter D. van Leeuwen. Volgens de stichting heeft
in de 17e eeuw een elf meter lang houten pand van
een rijke boer op de plaats van het pand gestaan. De
bedoeling is het pand vrijwel identiek te herbouwen.

11 mei. W. Konijnenberg, inspecteur van bouw- en wo-
ningtoezicht en 'monumentenman1 van gemeente Zaanstad
maakt per l juni gebruik van de VUT-regeling. Konij-
nenberg heeft 25 jaar in de Zaanstreek gewerkt en
zette na de samenvoeging de gemeentelijke monumenten-
zorg op poten.

20 mei. Het Gemeentebestuur van Zaanstad is bereid
alsnog een bouwvergunning af te geven voor het om-
streden kunstwerk 'de vleugels' onder het Coentunnel-
viaduct te Koog. Voorwaarde is dat de bruine kleur
van het kunstwerk wordt aangepast. Kunstenaar Lucien
den Arend uit Zwijndrecht liet weten tegen de aanpas-
sing geen bezwaar te hebben.

22 mei. Zo'n 700 nazaten van Klaas Jaspers' Reijne en
Aagje Huiberts', die op 6 maart 1739 trouwden in het
Regthuijs te Krommenie, kwamen bijeen in de Gordijn-
hal te Krommenie voor een grootse familie-reünie.
Zij kregen allen een exemplaar van het in een oplage
van 2000 exemplaren verschenen stamboomboek met de
genealogie van de Reijnes.

23 mei. Het kerkbestuur van de Oostzijderkerk te Zaan-
dam is bezig plannen op te stellen voor een vervolg
op de restauratie die in 1986 werd stilgelegd. De
restauratie werd destijds tijdelijk beëindigd toen
bleek dat subsidies van Rijk en provincie pas in
1991 beschikbaar zouden komen. De subsidie wordt nu
niet afgewacht. Vrijwilligers worden thans opgeroepen
financieel een steentje bij te dragen dan wel te
helpen bij de restauratie.

23 mei. Bij de opening van de nieuwe Herman Gorter-
school aan de Voltastraat te Wormerveer werd door de
wethouder van Onderwijs C. Hooghiemstra een beeldje
van Herman Gorter onthuld, dat werd gemaakt door Am-
sterdamse kunstenaar D. Abma-ter Horst.

24 mei. De gemeente Zaanstad overweegt na de voltooi-
ing van de vernieuwing van de Spoorbuurt daar een
herinnering aan te brengen aan de schrijvers Jacob
Israël de Haan en Carry van Bruggen. Het is nog niet
bekend in welke vorm dat gaat gebeuren. Het geboorte-
huis van de broer en zus (Oranjestraat 64) zal bij
de vernieuwing worden gesloopt.
30 mei. De twee broers Simon en Jan de Haas haalden
bij graafwerkzaamheden in hun achtertuin aan het
Noordeinde te Oostzaan enkele kookpotten, een schaal
en een kruik uit de grond. Hun vondsten waren punt-
gaaf en stamden volgens hun zeggen uit de 17e en 18e
eeuw.

31 mei. Een theater met een muziekschool met de allu-
re van de Amsterdamse Stopera moet het vlaggenschip

worden van het Zaanoeverproject van de gemeente Zaan-
stad. Het huidige Bodeterrein achter de Nicolaas-
straat in Zaandam is de beste locatie voor 'de nieuwe
Speeldoos'. Dat zei burgemeester van Zaanstad H. Ou-
werkerk. Zaanstad heeft reeds gesproken over de fi-
nanciering van het theater aan de Zaan met het be-
drijfsleven (Albert Heijn).

31 mei. Op korte termijn zal een beslissing worden
genomen over de toekomst van het monument Mercurius
aan de Veerdijk te Wormer. Eigenaar Van NelIe wil het
leegstaande en vervallen pand laten slopen, maar
heeft daar niet de benodigde toestemming van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland voor gekregen. Van
NelIe heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de be-
slissing van GS. De provincie wil graag onderhandelen
met van NelIe over een ander gebruik van het pand.

2 juni. Gemeente Zaanstad presenteerde het Zaanoever-
project, het grootscheepse, ambitieuze plan om de
Zaanoevers op te knappen. Voor 37 plaatsen langs de
Zaan zijn projecten gefantaseerd.

6 juni. Oostzaan maakt zich zorgen over het voortbe-
staan van het landelijk gebied rond de gemeente. In
reactie op het concept-ontwerp streekplan Waterland
dringt het gemeentebestuur er op aan dat de plaatse-
lijke vaarboeren een hogere vergoeding voor het onder-
houd van het gebied ontvangen. Het veenweidegebied
rond Oostzaan wordt in stand gehouden door deze vee-
houders, maar het is voor de boeren steeds moeilijker
het hoofd boven water te houden. Als het gebied
niet langer wordt onderhouden zal het snel verwilde-
ren.

7 juni. In Zaandijk had de opening plaats van het
cultureel centrum dat zich in de voormalige hervorm-
de kerk heeft gevestigd. Van binnen is het gebouw
uitgebreid en smaakvol opgeknapt. De buitenkant van
het pand wacht nog op een opknapbeurt; onder andere
de spits moet nog op de toren worden gezet.

l juli. Een der eigenaars van café Het Moriaanshoofd
aan de Dorpsstraat nodigt B. en W. en de gemeenteraad
van Wormer uit om in het horeca-établissement een
middag te komen kolven. De eigenaars van Het Moriaans-
hoofd vrezen dat geplande bouwactiviteiten vlak naast
het café de kolfbaan onherstelbaar zullen beschadigen.
Een deel van de hervormde pastorie (pal naast Het
Moriaanshoofd) is gekocht door Baveko Holding bv uit
Oudorp, met de bedoeling er een landhuis met garage
te bouwen. De eigenaars van het 400 jaar oude Mori-
aanshoofd vrezen dat de fundering van hun pand de
bouwwerkzaamheden niet zal kunnen verdragen. Er be-
staan in de wereld slechts achttien banen, waar de
Middeleeuwse kolfsport kan worden beoefend. Het
Moriaanshoofd staat op de provinciale monumentenlijst.

10 juli. Ter gelegenheid van het vijftigjarig be-
staan van de J.J. Allanstraat te Westzaan (voor die
tijd; de Krabbelbuurt) schreef de Westzaner Arnold
Sol gedetailleerd de geschiedenis van de straat neer
in het boekje 'Van Kluft tot Weel', dat werd uitge-
geven door de Historische Vereniging Westzaan.

12 juli. In het Molenmuseum te Koog werd een exposi-
tie ingericht met originele werken van de kunstenaar
Cornelis Jetses. Jetses was onder andere de illustra-
tor van de beroemde 'Ot en Sien'-reeks. De tentoon-
stelling zou tot 3 september duren.
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12 juli. De bewoners van het uit 1656 daterende woon-
huis E5orpsstraat 19 te Jisp hebben bij de gemeente
subsidie aangevraagd voor de restauratie van de voor-
gevel van het pand. De kosten van het herstel van de
voorgevel zullen 15.000 gulden bedragen.

27 juli. Vereniging De Zaansche Molen is op zoek naar
financiële middelen om een aantal wensen te vervullen.
Nadat een dronken voorbijganger één van de negen
beeldjes - die in de voortuin van het Molenmuseum te
Koog stonden - op straat kapotsmeet heeft de vereni-
ging de beeldjes uit de tuin verwijderd en wil men er
replica's van maken. De kosten daarvan bedragen

40.000 gulden. Voorts wil de vereniging een houtloods
bij de paltrok De .Gekroonde Poelenburg laten bouwen
en een garderobe in het Molenmuseum.

28 juli. In de plannen voor de renovatie van de Beel-
dentuin te Zaandijk is de theekoepel op een verkeer-
de plaats ingetekend. Dat meent de buurman van de
Beeldentuin J. van Santé. Volgens de plannen wordt
het theehuis aan de noordkant van de tuin geplaatst,
terwijl volgens van Santé in het verleden theehuizen
altijd aan de zuidzijde van een tuin stonden. Van
Santé heeft bezwaar tegen de bouwplannen aangetekend.


