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JAAROVERZICHT 1988-1989
Met de 986 verstuurde uitnodigingen voor de ledenver- werken met dit project.
Begin maart verscheen ons tweede themanummer, getigadering op 13 november 1989 lijken we de magische
teld "Houten Gevels"; de auteur is de heer S. de Jong,
grens van 1000 leden bijna bereikt te hebben. Dit is
u bekend van het standaardwerk "Gebouwd in de Zaanechter schone schijn: de vereniging telt ongeveer
streek". Via de boekhandel is "Houten Gevels" een
855 betalende leden; de overige personen en instanties ontvangen onze mededelingen en uitgaven om niet. tijd lang verkrijgbaar geweest, hetgeen ons -behoudens enig financieel gewin- een aantal nieuwe leden
Met betrekking tot het aantal leden komt er nog een
heeft opgeleverd.
kleine problematiek om de hoek kijken. De vereniging
Er zijn besprekingen gevoerd met gelijkgezinde cultelt n.l. 35 leden, die lid zijn voor het leven. Cm
tuurhistorische verenigingen en instanties teneinde
onze ledenadministratie te verifiëren willen we hen
tot een meer gestructureerde samenwerking te komen.
aanschrijven ten einde aan de weet te komen of zij
Deze samenwerking kan dan o.a. resulteren in een renog allen in leven zijn en, zo ja, of zij nog integelmatige verschijning van extra nummers van "Anno",
resse voor de vereniging hebben en of hun adres nog
de z.g.n. themanummers. De Stichting Pal tegen Verval
juist is. Wij menen dat voor nieuwe leden het lidmaatschap voor het leven niet meer mogelijk moet
heeft hierin een coördinerende functie. De Stichting
zijn, omdat een dergelijke clausule consequenties
vervolg op 612
met zich mee kan brengen. Cm het ledental omhoog te
doen gaan is onlangs door het bestuur besloten om in
de regionale pers wervingsadvertenties te plaatsen.
Op de jaarvergadering van 7 november 1988 werd aan
In opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling Openbare
de wethouder van onderwijs het eerste exemplaar van
ons lesproject "Van Waterbord en Windveer" aangeboden. Werken (D.S.O.W.) heeft de afdeling Bouwkundig en
Civiel Onderhoud (B.C.O.) de zonnewijzer op de ZaanEnige weken later konden alle basisscholen in de
se Schans gerestaureerd.
Zaanstreek beschikken over een serie lesboekjes en
Hij is opnieuw geschilderd en er zijn nieuwe letters
dia's om met dit onderwijsproject van start te gaan.
Van de kant van de vereniging waren kosten noch moeite opgemaakt door de heer J. Abbink van deze dienst.
gespaard om het onderwijs deze methode te kunnen aan- 27 september j.l. is hij weer op de Schans geplaatst.
Deze zonnewijzer werd destijds, bij de opening van
bieden .
de Zaanse Schans, geschonken door de heer N. A.
Via een kort geleden verstuurde brief willen wij op
Grootes te Westzaan.
onze beurt nu weten hoe de bevindingen zijn met het

ZONNEWIJZER

Foto Jan Brouwer, Wormerveer
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STICHTING ZAANS SCHOON OVER WESTZIJDE 39
"Het is prachtig. Al dat gezeur van die commissie en
stichtingen. Een apart, opvallend gebouw aan de Westzijde is toch hartstikke leuk?"... "Het is erg mooi
geworden. Bovendien past de aparte buitenkant wel
een beetje bij de 'inhoud' van het gebouw. Kunstzinnig" .
Dit zijn enkele reacties die een verslaggever van
De Typhoon noteeerde toen hij onlangs enkele "voorbijgangers" naar hun mening vroeg over het nieuwe
uiterlijk van het pand Westzijde 39 te Zaandam, vroeger bekend als "de villa", later als het gebouw van
de Kamer van Koophandel en sinds kort als "De Zienagoog" en brasserie "De Kamer".
Andere reacties variëren van "suikertaart" tot
"Wedgwood-effeet" en iedereen lijkt het over één
ding eens te zijn: het gebouw valt wel op in zijn
nieuwe "siënna"-gele jas.
De enige die formeel bezwaar maakte tegen de wijziging van de kleur van de buitengevels van het pand
van Bentheimer wit (gebroken wit) in geel was de
Stichting Zaans Schoon. Het bezwaar van de Stichting
is gebaseerd op historische gronden en op verricht
onderzoek. Overwegingen met betrekking tot de vraag
of het gebouw in de nieuwe kleur nu "mooier" of
"lelijker" is geworden, spelen daarbij geen hoofdrol,
alhoewel men zich natuurlijk kan afvragen of de gele
kleur wel passend is bij dit gebouw in dit gedeelte
van de Westzijde.

ken dat het pand vijf maal is geschilderd. Aangezien
het pand uit 1866 dateert, betekent dit dat het gemiddeld één maal in de 25 jaar is geschilderd.
Alle verflagen zijn zogenaamde "steenkleuren", waar,voor men in Amsterdam de benaming "Bentheimer" gebruikte, die verwijst naar de Bentheimer zandsteen.
Onder de verflagen in de Bentheimer kleur bevindt
zich een okerkleurige olielaag, die als eerste grondlaag heeft gediend voor de dekverf. Er is dan ook
nimmer sprake geweest van een gele dekverf.
Zelfs al zou het pand ooit geel van kleur geweest
zijn -hetgeen dus niet zo is- dan nog is er geen reden om op een dergelijke oude situatie terug te grijpen. Het idee dat men in de monumentenzorg een pand
in de oorspronkelijke staat zou dienen te restaureren is reeds jaren geleden verlaten. Bovendien kent
men het pand in de kleur gebroken wit, en het is ook
in deze kleur dat het pand op de lijst van beschermde monumenten is geplaatst.

Voorts is het pand Westzijde 39 door de Zaandamse
stadsarchitect L.J. Immink ontworpen. Alle thans nog
in de Zaanstreek bestaande gepleisterde panden welke
door Immink zijn ontworpen, zijn uitgevoerd in de
kleur gebroken wit (Vergelijk bijvoorbeeld Westzijde
24; vm. HBS-gebouw Westzijde, thans Schuyt; Westzijde bezuiden Stuurmanspad; Hoogstraat Koog aan de
Zaan, thans Jo Louw).

Uit kranteberichten blijkt dat de stichting De ZieZaans Schoon steunt het standpunt van de Welstandsnagoog de mening is toegedaan dat zij de villa de
commissie in deze zaak. De Welstandscommissie heeft
kleur teruggeeft die oorspronkelijk op de muren gezeten zou hebben. Dit argument is echter niet juist. met betrekking tot de gele kleur een negatief advies uitgebracht.
Een van de bestuursleden van Zaans Schoon heeft een
onderzoek ingesteld naar de diverse verflagen op de
H. Pielkenrood
buitenmuren van het pand. Uit dit onderzoek is geblevervolg van 611
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Reint-Laanfonds zegde toe dit initiatief financieel
te willen steunen. Zij neemt daartoe de functie van
Pal tegen Verval over en zal nu pogen de diverse
groeperingen bij elkaar te brengen.
Om de losse nummers van "Anno" beter in ons archief
onder te brengen hebben wij twee complete stellen
van de nummers l t/m 100 laten inbinden. De Openbare Bibliotheek in Zaandam zou ook graag zo'n gebonden uitgave in haar collectie willen opnemen. Wij
meenden er goed aan te doen de bibliotheek l set ten
geschenke te geven, hetgeen in dank werd aanvaard.
In maart ontvingen wij een bedrag, groot ƒ 6.000,—,
uit de nalatenschap van de heer K. de Wit uit Heiloo.
Vermeldenswaard is ook, dat de Verkadestichting gemeend heeft haar jaarlijkse bijdrage van ƒ 500,—
naar ƒ 1.000,— te moeten verhogen.
De voorzitter van onze vereniging, de heer R. Sman,
heeft zitting genomen in de Commissie Zaanse Schans
Waarheen. Deze commissie moet aan het bestuur van de
Stichting De Zaanse Schans advies uit gaan brengen
over de verbetering van de beheersvorm van de Zaanse
Schans, de leefbaarheid op de Schans en de verwerking
van de toeristenstroom. Ook de museale functie van
de Schans zal in dit advies grote aandacht krijgen.
Via enquêtes en interviews van bewoners, ondernemers
en terzakekundigen hoopt de commissie tot een behartigenswaardige uitspraak te komen ten gunste van de
ontwikkelingen op de Zaanse Schans.
René de Hoog
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VERSLAG LEDENVERGADERING 13 NOVEMBER 1989
Een kleine 60 leden bevolkten het zaaltje van Pakhuis
De Lelie. Waarschijnlijk was de belangstelling voor
de jaarvergadering zo groot, omdat mevrouw Drs. J.
Keegstra over het Zaanoeverproject zou spreken.
Fijn voor de voorzitter om zo velen welkom te kunnen
heten. Probleemloos werden de notulen van de ledenvergadering van 1988 goedgekeurd. Het voorgelezen
jaarverslag 1988-1989 noopte de voorzitter tot het
maken van extra kanttekeningen bij zaken die het afgelopen jaar onze aandacht hebben gehad.
Dat gold bijv. het aan de scholen ter beschikking
gestelde project "Van Waterbord en Windveer" en de
naderhand aan de scholen verstuurde enquête, waaruit
moet blijken hoe dit project door de scholen is ontvangen. Het gold ook het themanummer "Houten Gevels",
waarvoor de voorzitter aan de auteur Sikke de Jong
een groot complrünent uitdeelde. Het volgend jaar mei
te verschijnen themanummer heeft als onderwerp "De
Zaan". Dit zeer actuele nummer zal door de vereniging in eigen beheer gerealiseerd worden. Wij hopen,
dat de daarna te verschijnen themanummers met andere
verenigingen en instellingen in gezamenlijk beheer
uitgegeven kunnen worden. Ook de ontwikkelingen rond
de Zaanse Schans dwongen de voorzitter tot het maken
van opmerkingen. In plaats van een woonbuurt te zijn
en te blijven heeft de Schans zich ontwikkeld tot
een toeristische trekpleister. De schattingen over
het aantal bezoekers lopen uiteen van 400.000 tot
1.000.000. De 2 jaar geleden door de vereniging uitgebrachte "Nota Bezinning op de Zaanse Schans" heeft
geleidelijk de gedachtengang over de doelstellingen
van de "Stichting De Zaanse Schans" in beweging gezet. De inmiddels ingestelde commissie ad hoc "Zaanse
Schans Waarheen", waarvan de heer R. Sman, onze voorzitter, lid is, is bezig met een zeer gedegen onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de
doelstellingen van de Schans. Zij hoopt in januari
met behartenswaardige adviezen te komen.
Enigszins pessimistisch was de voorzitter gestemd na
wat hij gezien had tijdens de wandeling langs de
Zaanoevers. De ontwikkelingen en veranderingen baarden hem zorg. Hij meent dat onze vereniging een basis
kan zijn om de ontwikkelingen in woon- en leefcultuur in de Zaanstreek te verbeteren. Dit geldt echter
niet alleen voor de Zaanovers, maar ook het weide
veld, met name het Guisveld. Hij pleit voor de oprichting van een soort Zaans Genootschap van gelijkgezinde organisaties om de ontwikkelingen in de Zaanstreek te stimuleren en te beïnvloeden. En mocht er
onverhoopt gebouwd moeten worden (in bijv. het Guisveld), dan dienen we er voor te ijveren dat de specifieke structuur van het landschap zo veel mogelijk
bewaard kan worden. Een samenwerken met o.a. de "Vereniging De Zaanse Molen" en de stichtingen "Zaans
Schoon", "Frans Mars" en "Sta Pal tegen Verval" is
van essentieel belang.
Met het oog op de naderende feestdagen wordt er in
de regionale pers een ledenwerfadvertentie geplaatst.
Wij menen dat een lidmaatschap van onze vereniging
voldoende aantrekkelijk is om aan zich zelf of aan
vrienden en verwanten cadeau te doen.
Het verslag van de penningmeester behoefde weinig
toelichtingen. De kascommissieleden, de heren J.
van der Lingen en A. Boorsma, vroegen de vergadering
het financiële beleid goed te keuren, hetgeen geschiedde. Volgend jaar zal de commissie tot het nazien der boeken bestaan uit de heer A. Boorsma en
mevrouw Chr. Sman.
De vraag of het "Bouwkundig Alfabet", dat indertijd
in Anno werd geplaatst, in boekvorm zal verschijnen

is afhankelijk van de verschijning van de "Encyclopedie van de Zaanstreek". Mochten de rubrieken uit dat
alfabet niet goed tot hun recht komen, dan bestaat
de mogelijkheid het alfabet apart uit te geven.
Omdat zich geen kandidaten voor het voorzitterschap
hadden gemeld werd bij acclematie door de vergaderden
de heer Sman opnieuw tot voorzitter gekozen.
Als laatste punt kwamen het lidmaatschap voor het leven en de hoogte van de contributie aan de orde.
Goed beschouwd is een lidmaatschap voor het leven
voor de vereniging weinig lucratief. Over de vele
jaren, dat zo'n lidmaatschap zich kan uitstrekken, is
zo'n aanvankelijk hoog lijkend entreebedrag voor ons
financieel weinig interessant. De minimale contributie voor gewone leden bedraagt al sedert 1977 ƒ 15,-.
De penningmeester acht een verhoging tot ƒ 20,00
alleszins redelijk. De vergadering kon zich verenigen met genoemde standpunten.
Na de pauze was het woord aan mevrouw Drs. J. Keegstra, projectleider van het Zaanoeverproject. Volgens
haar is het project gericht op het behoud van de culturele en historische waarden van de Zaanoevers,
maar ook op de inpassing er van in de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De verloedering dient
te stoppen en een terugkeer naar het vroegere kwaliteitsniveau is nodig. Uit de aanwezigen klonken nogal
was kritische geluiden, vooral n.a.v. het inmiddels
verrijzen van enige nieuwbouwprojecten, die buiten
alle proporties en/of weinig fraai zijn. Deze ontsierende activiteiten bleken echter al begonnen te zijn
voor dat het Zaanoeverproject gestart was. Door de
aanwezigen werden diverse suggesties gedaan. Mevrouw
Keegstra riep onze vereniging, maar ook andere belangengroeperingen, op om met ideeën en plannen naar
het projectbureau te komen. Mogelijkerwijs kunnen
dan die voorstellen bij de uitvoering van het project gerealiseerd worden.
René de Hoog

JUBILEUMB OEKEN

(Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van onze vereniging in 1987)
Voor de goede orde melden wij u dat onze jubileumuitgave 'GEBOUWD IN DE ZAANSTREEK' geschreven door

S. de Jong en J. Schipper nog in de Zaanse boekhandel voor de prijs van ƒ 49,50 te verkrijgen is.
Dit unieke boek geeft in 216 bladzijden een compleet overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling
van onze typische Zaanse bouwcultuur.
Van een onzer aannemers-leden vernamen wij dat hij
dit boek had toegevoegd aan z'n kerstpaket voor z'n
medewerkers en vertelde welk een enthousiast onthaal
dit had teweeggebracht.
Ruim vierhonder afbeeldingen, foto's en bouwtekeningen, chronologisch gerangschikt, en de wetenschappelijke aanpak maken deze uitgave een gebeurtenis
van de eerste orde en bevestigt hoe belangrijk de
Zaanse bouwkunst geweest moet zijn.
De verzamelaars van foto's over de Zaanstreek, wijzen wij op ons andere jubileumboek 'DE ZAANSTREEK BELICHT'. Foto's van Breebaard, een der eerste fotografen in de Zaanstreek, genomen tussen 1862 en 1878.
De Zaanstreek dankt aan hem de unieke reeks foto's,
als een late hommage aan de maker bijeengebracht, aldus het voorwoord van Klaas Woudt.
Dit boek is te koop voor de prijs van ƒ 27,50 bij
de Zaanse boekhandel.
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EEN TROFFEL MET EEN VERHAAL
hij pas in 1853 naar Amsterdam waar hij overleed in
1885.

De steenlegger van de Koger kerk was slechts 18
maanden oud, zodat zijn grootvader, de maire, hem
moest helpen. Deze grootvader was een belangrijk
koopman met 17 oliemolens.
Gerrit Jan Honig beschrijft hem als een ernstig
en krachtig bestuurder der gemeente Koog aan de Zaan.
Zijn ingezetenen waren het lang niet altijd met hem
eens. Dit was ook het geval met de uitzending der
verpleegden in de weeshuizen naar de pas opgerichte
kolonies van weldadigheid te Frederiksoord in 1825.
Hiermee werd een tweeledig doel beoogd, de koloniën
te voorzien van een landbouwende bevolking en de
gestichten, die overbevolkt waren en meestal uit de
gemeentekassen sterk gesubsidieerd moesten worden,
te ontlasten.
Het weeshuis de Koog werd gesloten en de jongens
werden naar Frederiksoord gezonden. Een deel van de
burgerij vond het vreselijk dat de jongens zo ver
van hun familie werden verwijderd en er werd een
De afgebeelde zilveren troffel werd in 1760 gebruikt spotvers aan de deur van Evert Smit geplakt;
door Jacob Aartszoon Speciaal (1750-1792) bij de
Evert Smit die rijke donder,
eerste steenlegging van de Hervormde Kerk te OostAl heeft hij geld, hij moet er onder.
zaan. Via de afstammelingen van Marijtje Speciaal
Zijn apen geeft hij kaas en brood
kwam de troffel bij Claas Gerritsz Honig en verder
Maar de wezen stuurt hij naar Frederiksoord.
bij diens dochter Trijntje gehuwd met maire Evert
Smit (1774-1838). Diens kleinzoon Evert Cornelisz
(Hij hield apen in zijn overtuin in de dubbele
Smit (1823-1872) heeft de troffel gebruikt bij de
buurt te Koog aan de Zaan)
steenlegging van de vergroting van de Hervormde
De burgemeester loofde ƒ 300,— uit voor degene die
Kerk te Koog aan de Zaan in 1824.
de dader kon aanwijzen, hij heeft echter deze beloHierna werd de troffel gebruikt voor eerste steenning nooit kunnen betalen.
leggingen van gedeelten van de Stijfselfabriek de
De litho van Evert Smit is grappig, hij staat als
Bijenkorf en hun nieuwe kantoor.
kind-metselaartje afgebeeld met een "omgetoomde
De troffel is nu in het bezit van de Zaanlandse
hoed", het zilveren troffeitje en een schootsvel met
Oudheidkamer te Zaandijk, samen met de litho van
het wapen van Koog aan de Zaan omgeven door een acaEvert Smit (1823-1872).
ciatak en een strohalm.
De litho is vermoedelijk van een andere afbeelding
Vroeger was het gewoonte om bij belangrijke eerste
getekend want volgens de Lexicon van Nederlandse
steenleggingen een schootsvel te gebruiken. In het
beeldende kunstenaars van Pieter A. Scheen werd
Amsterdam Historisch Museum is nog een schootsvel te
Heinrich Dilcher ca. 1824 te Kassei geboren en kwam
zien van koningin Wilhelmina.
J.C. de Jong
HUISMERKEN (2)

Per abuis vergaten we bij het artikel over Huismerken
in het vorig nummer van Anno enige afbeeldingen te
plaatsen. Die fout maken we nu graag goed. De in het
vorig nummer ontbrekende huismerken plaatsen we hier.

Huismerken met erin verwerkte '4\ Linksboven uit de bibliotheek van
St. Servaas te Maastricht (1580); links onder uit het Staatsarchief te
Allenbach (1594) en rechts het watermerk van de Zaanse papiermaker
Van der Ley.

Litho van Evert Cornelisz Smit (1823-1872)
gemaakt door Heinrich Dilcher.
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EEN ZAANOEVER-OBJECT
KORTE GESCHIEDENIS VAN HET HUIS OOSTZIJDE 221
____________TE ZAANDAM__________________

Op zaterdag 14 oktober jl. werd -na een lange periode van ontbreken- een begin gemaakt met het herplaatsen van de nieuwe en herstelde snijwerk-versieringen aan de noordgevel van het huis Oostzijde 221
in Zaandam, eigendom van mevrouw Hartog. Het ligt in
de bedoeling om in het voorjaar van 1990 ook het
houtsnijwerk van de westelijke topgevel (Zaanzijde)
weer aan te brengen. Dan zal het pand er weer uitzien zoals Claude Monet het huis schilderde in 1871.
Het snijwerk in Lodewijk Xl-stijl, de schelpvormige top, de zijkrullen en het lijstwerk werden, vanaf 1980, gemaakt door de in de Zaanstreek welbekende houtsnijder D. Brücker.
Het oudste deel van dit pand is het oost-west gerichte huisdeel met de aanluiving aan de zuidzijde. Het
dateert uit de 17de eeuw en had oorspronkelijk grotendeels houten gevels. De vorm van kapspanten, de
aanwezigheid van balksleutels en een houten anker in
de driehoekige aankapping, duiden op een bouwtijd
uit het tweede kwart van de 17de eeuw. De driehoekige topgevel aan de straat (Oostzijde) is een laatste
zichtbare restant van die oorspronkelijke toestand,
waaraan in de loop van de tijd zowel uitwendig als
inwendig veel veranderde. Waarschijnlijk was ook de
westelijke topgevel oorspronkelijk driehoekig met
windveren en makelaar.
In het derde kwart van de 18de eeuw werd het huis
uitgebreid met een uitbouw aan de noordkant. Deze
werd in baksteen gemetseld. Men heeft toen ook de
houten gevels van het oorspronkelijke huis in dezelfde steen vervangen. Deze uitbreiding en de westgevel kregen toen als top een klokgevel met Lodewijk
XV versieringen, zoals toen gebruikelijk was voor
de rijkere huizen. Het aantal ruiten van de ramen
bedroeg zes in het bovenlicht en negen in het onderraam. Tegelijk met de uitbreiding werd ook het interieur van het bestaande huis veranderd. Er kwam onder andere een geheel marmeren schoorsteenmantel en
de deuren, deuromlijstingen en wanden werden even-

Het schilderij van Claude Monet (1871)

eens aangepast aan de toen geldende versieringsnor
Op twee afbeeldingen is -althans uiterlijk- deze
toestand te zien: op een steendruk uit + 1830 en op
het eerder genoemde schilderij van Claude Monet
(1871). Dit laatste schilderij is overigens niet
waarheidsgetrouw. Tussen de beide door hem geschilderde huizen stond nog een groot huis. De noordelijke pronkgevel heeft steeds de oorspronkelijke 18de
eeuwse vorm behouden; de westelijke veranderde meermalen. Op een foto die na 1881 werd gemaakt (omdat
in dat jaar de nu al weer verdwenen Hoopbrug werd
aanbesteed) is deze laatste gevel voorzien van waterborden (en overstekende windveren) met een platte
makelaar. Op latere foto's van omstreeks 1946 staat
op deze gevel dan weer een klokgevel met zijkrullen
afgebeeld. De top ervan eindigt dan in een driehoekig fronton. Aan de krullen ontbreken de sierwerken,
het zijn slechts krulvormige voortzettingen van de
begrenzende lijsten. Deze krullen werden later ook
verwijderd en de contouren ervan werden toen op het
gevelschot geschilderd. Omstreeks 1920 werd op het
dak van de 18de eeuwse uitbreiding een dakkapel aangebracht. Zo was de situatie toen de familie Hartog
omstreeks 1970 de broodnodige restauratie begon met
het opzetten van- een meerjaren restauratieplan.

Het weggelaten huis tussen de Claude Monet geschilderde gevels
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Iets over de bewoningsgeschiedenis.
Over de vroegste bewoners van het pand Noord 786
(Noord was eerder de algemene aanduiding van de Oost
zijde tot aan het Kalf) is (nog) niets bekend. De
eerste bekende is een Franse reder (1795-1813). In
het register van de personele quotisatie te OostZaandam (1745-1746) komt het nummer 786 niet voor,
maar wellicht heeft er een vernummering plaatsgevonden. Blijkens een brief van Mr. J. Korf woonden
in 1861 in het huis de koopman Jacob Molenaar met
een broer en twee zusters, alsmede een inwonende
dienstbode Eefje de Mie. Deze trouwde in 1864 met
Jacob Korf. Daarna hebben in het huis gewoond: Langebaard, De Verver en Latenstein tot omstreeks 1885.
De volgende bewoner/eigenaar was Lensselink, commissionair in granen. Hij bleef eigenaar tot 1912, toen
hij het huis Oostzijde 221 openbaar verkocht, samen
met een bouwterrein ten zuiden ervan en een fabrieksgebouw genaamd "Wilhelmina" (Oostzijde 219b)
aan de makelaar Cornelis Poel. Deze handelde in opdracht van Simon Murk Schoen, ingenieur en industrieel, die in 1921 het pand inbracht in de "vennootschap onder de firma Pieter Schoen en Zoon". Daarna
woonden verschillende huurders in het pand; de heer
Hartog woonde er sinds 1942.
Helaas overleed de heer Hartog zes jaar geleden.
Al het door hem voorbereide en al voor een groot

deel ook zelf uitgevoerde werk, zoals het vernieuwen
van de topgevelschotten, werd sindsdien door mevrouw Hartog'voortgezet. Dat was, vooral ook financieel, een zware opgave. De kosten voor het maken en
herstellen van de snijwerken waren hoog. Het aanbrengen van deze onderdelen tegen de vernieuwde
noordelijke topgevel werd verricht door de tinnmerlieden Henny en Eddy Hooyschuur, in samenwerking
met P. van Nugteren (Stichting Frans Mars). De steiger en andere materialen werden door de firma W.
Kakes beschikbaar gesteld.
Als na de komende winter ook de westelijke topgevel
weer is voorzien van zijn versieringen, is een
stukje Zaanoever in oude luister hersteld en als zodanig ook een belangrijke bijdrage aan het Zaanoever-project. Dan zijn evenwel de werkzaamheden aan
het huis nog niet klaar. Er dienen zich zelfs nieuwe
aan, want de beschoeiing en het voegwerk vertonen
zulke gebreken dat aanpak daarvan, voor het behoud
van het monument, steeds noodzakelijker wordt. Wellicht kan voor deze tegenvallers in het restauratieprogramma (een particulier initiatief) uit de "pot"
van het zo aangeprezen Zaanoeverproject, eens een
bedrag beschikbaar worden gesteld.

S. de Jong

Zaangezicht na 1881.
Links: Oostzijde 221, op de achtergrond de Hoopbrug

'VERENIGING VRIENDEN
VAN HET ZAANSE HUIS'
Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk,
telefoon 075 - 28 43 88.
Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW
Zaandam, telefoon 075 - 16 97 29.
Penningmeester: J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ
Assendelft, telefoon 02987 - 48 23.

Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, J.P. Wbudt, S. KlopperBruijn en Titia de Groot. Redactie-adres: Van Ostadestraat
10, 1506 LA Zaandam.
Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u voor
15 februari te zenden aan: S. de Jong, Van Ostadestraat 10, 1506 LA Zaandam.

UW KOPIJ VOOR HET MAART-NUMMER ZIEN WE GAARNE
VOOR l FEBRUARI' TEGEMOET J!!

616

IN
In de 18de eeuw en ook neg In de 19de eeuw was het
mode om de ramen boven de deuren (de z.g. bovenlichten)- te voorzien van versieringen. Vaak ging het,
daarbij alleen on decoratieve patronen, uitgevoerd
in stijl van. de desbetreffende periode.
Rond 1800
in Europa de stijl van het neoclassicisme gangbaar. Ook in dei Zaanstreek. In die periode bracht men in de ramen boven, cie deuren meer dan
voorheen naast decoratieve patronen ook figuratieve
motieven aan. Strikken, palmtakken, bloemslingers,
pijlen en rozetten kwamen toen voor in de bovenlichten van vele Nederlandse plaatsen.
Opmerkelijk zijn in de Zaanstreek
aantal bovenlichten, waarin ook andere dan bovengenoemde "standaardmotieven" voorkorten „ Een paar mooie voorbeelden
zijn te vinden
de Lagedijk in Zaandijk. Zo treft
nen in de twee bovenlichten van het v,m. woonhuispand, lagedijk 104 (later raadhuis, thans gemeentesecretarie) een vogel aan. Naar de mode van rond
1800 zijn de vogels symetrisch opgezet, mat de koppen naar elkaar toe gewend. In de linkervogel herkent, men onmiddellijk een haan. Ds rechtervogel is
minder makkelijk thuis te brengen voor de 20steeeuwse beschouwer. Qn2e voorvaderen van rond 1800
zullen deze vogel, met in zijn opgeheven poot een
steen, herkend, hebben als een kraanvogel.
Vele voorstellingen aan en in oude gebouwen hadden
destijds voor de beschouwers een duidelijke symbolische betekenis. Saus is zo"n betekenis ook voor
de 20ste-eeuwse beschouwer onmiddellijk te begrijpen. Nog altijd worden hanen net waakzaamheid (of,
zoals men vroeger ook wel zei» wakkerheid) in verband gebracht. Maar dat ook de kraanvogel met de
steen in zijn poot als een bekend symbool van de
waakzaamheid werd beschouwd, zullen slechts weinigen weten.
Wie zich verdiepen wil. in de symbolische betekenissen van motieven in de beeldende kunst» kan terecht
in het destijds in Europa veel geraadpleegde boek
™Iconologie™ van de Italiaanse schrijver Cesare Ri~
pa. Het. werd voor het eerst gedrukt in 1593 in Reine.
Daarna volgden tot ver in de 18de eeuw vele herdrukken en bewerkingen in allerlei talen, te eerste Nederlandse bewerking (de z.g. editie Pers) verscheen
in 1644 in Amsterdam. Daarin kant op blz. 588 een

.Kraanvogel wet steen in zijn poot als symbool van
de waakzaamheid. Illustratie uit Iconologie van
Cesare Ripa (editie Pers, 1644)

houtsnede voor met een kraanvogel met een steen in
zijn. poot. Hij wordt vermeld ais symbool van. de
"wackerheyt" (waakzaamheid).
Daarbij de volgende toelichting:
.De A'raene leert ons datmen gestadigti op
zijn eygen hoede moet weeën, en voor zijn
eygen leven, want gelijck veele Matuyrschrijvers vechaeles, wanneer dese Xraenen
komen om te rusten, soo verposen zy mal.kanderen op desee maniere, dat die ciaer op
den Schildwacht staet, eenen steen tusschen
zijn klauwen vat; en soo la/igft de steen
niet neder va.lt, zijnse seker daize beschermt,
zijn door de Wackerheyt van haeren irtedeg'esel: en als die valt, 't welck niet kun ge
schieclen, dan dooi' den slaep van den schildwacht, soo volden zg van 't gelvyt wacker
en vliegen wegh,

Symbolen van waakzaamheid treft man in de 18de eeuw
dikwijls aan. tesamen met motieven die de handel symboliseren. Ook in dit geval is dat zo. In het bovenlicht, bij de kraanvogel ziet, men de slangenstaf
van Mercurius, de Rorneise goei van de handel. In het;
andere bovenlicht, bij de haan, ziet men o.a. de
drietand van Nèptunus. Deze Romeinse god symboliseert het veter, waarover destijds zovele handelswaren de Zaanstreek bereikten.
Carla Rcgge
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Stichting Domineestuin:

TWEE NIEUWE KAVELS IN 'ACHTER DE KERK'
Over de geschiedenis van dit buurtje wil ik het niet
hebben, die is n.l. voortreffelijk weergegeven in
het boekje "Achter de kerk gaat nooit verloren".
Ik wil met u de stand van zaken schetsen van dit moment.

In Zaandijk zullen de delen met een kraan naar de
plek gebracht worden, om daar weer aan elkaar verbonden te worden.
Nadat deze operatie is gerealiseerd kan de opbouw
van het naastliggende huis beginnen. Het bestuur
hoopt deze zaak begin 1990 ten uitvoer te kunnen
brengen.

Bij de start van werkzaamheden stonden er nog 6 panden van de oorspronkelijke bebouwing. In de nieuwe
opzet zijn die panden meegenomen in de stedebouwkundige struktuur. Deze panden waren niet allen van'eigenaar/bewoner maar van de gemeente. Het behoud hiervan is daardoor een eigen leven gaan leiden. Van de
drie panden aan de Nieuwe Vaartkade zijn er twee gerestaureerd, door de eigenaar bewoner. Het derde
pand is nadat de huurder was vertrokken, verkocht.
De nieuwe eigenaar heeft het pand herbouwd, vanwege
de slechte staat.

Voor het nog resterende deel van het terrein aan de
noordzijde bestaan ook plannen. De bestemming van
dit deel is: bedrijven met dienstwoning. Bij het bestuur is bekend dat er een kandidaat bij de gemeente een aanvraag heeft gedaan voor een bedrijfsruimte
met woning. Dit pand staat niet onder supervisie
van de stichting.
Op het overgebleven deel wil het bestuur pakhuis De
Schans plaatsen. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Met een kandidaat zijn besprekingen gevoerd
en plannen gemaakt voor een showroom met bovenwoning.
Na de overplaatsing van Westzijde 370 wil het bestuur dit projekt starten.

Aan de Domineestuin stonden 3 bestaande panden,
waarvan er l is verkocht aan de huurder. Die is momenteel bezig met de restauratie.
Eén pand is op dit moment leeg, daar de huurder is
vertrokken. Het bestuur is bezig met een kandidaat
die het dan van de gemeente overneemt, met een restauratie-plicht en deze ook gaat uitvoeren.
Het laatste pand is nog eigendom van de gemeente
maar is door de bewoner zelf opgeknapt.
Zoals u ziet is deze operatie bijna rond.

De infrastruktuur van het gehele plan is bijna gereed. Nadat eerst de openbare verlichting, nutsbedrijven en riolering waren aangebracht kon begonnen
worden met de aanleg van de paden en bruggen. Met de
gemeente zijn er afspraken gemaakt over o.a. klinkerbestrating en verhoogde bruggen. Dit laatste was
noodzakelijk omdat de polder Westzaan _een vastgestelde hoogte tussen water en onderkant brug eist,
n.l. 0,75 m.

Van de nieuw gebouwde panden dacht het bestuur dat
de bewoners na een bouwperiode van l a 2 jaar voorlopig wel even aan uitblazen toe waren. Niets daarvan is waar gebleken. Door allerlei oorzaken is nu
het moment aangebroken, dat de aanbouwen, klompenhokken en schuurtjes gaan komen.
Dit is voor het bestuur een punt van zorg, met name
om dit in goede banen te leiden.
Juist het met zorg en gevoel voor detail uitbreiden
van de woonhuizen kan fraai zijn, maar het moet geen
woonhuis met een aantal hokken worden.
Vandaar de waakzaamheid van het bestuur.

Nu het verhuurpand Domineestuin 4-6 is leeggekomen,
kan deze hoek van het plan ook definitief verkaveld
worden. Hierdoor is het mogelijk om het pleintje
ook af te maken.
Als laatste wordt nu nog gewerkt aan de beplanting.
Aan het einde van het Langepad een grasperk, aan de
Orgelmakersgracht eveneens een grasgazon. Aan de
Nieuwe Vaartkade komen op het overgebleven terrein
nog wat fruitbomen zodat een echte boomgaard ontstaat .
De omgeving is ook niet aan een opknapbeurt ontkomen. In samenwerking met de gemeente zijn er langs
de rand van het plan geen parkeervoorzieningen gemaakt. De auto's kunnen bij het binnenkomen van
het plan direkt recht worden geparkeerd. Het bestuur
van de stichting heeft met Pielkenrood eveneens besprekingen gevoerd. Dit heeft als resultaat gehad
dat de schoeiing is vernieuwd, de bomen en struiken
zijn gefatsoeneerd en de achtergevel is geschilderd.
Gevolg hiervan is dat vanaf de brug aan de W. Dreeslaan een leuk doorkijkje is ontstaan.

Bij het slaan van de toenmalige laatste paal door de
wethouder, was deze verrast door het fraaie uiterlijk van het buurtje. Op zijn opmerking hebben jullie nog zin, bood hij nog twee kavels aan. Deze zijn
gelegen aan de noordzijde van het plan aan het deel
van het nog overgebleven Hazepad.
De realisering van dit deel gaat binnenkort van start.
Er zijn na wat mislukte pogingen twee kandidaten.
Eén huis wordt nieuwbouw in historische stijl en het
andere pand wordt een overplaatsing van het pand
Westzijde 370.
Aan het nieuwbouw-pand worden in de werkplaats de
voorbereidingen getroffen, zoals het maken van jukken, spanten, kozijnen en dergelijke.Het overplaatsen van Westzijde 370 wordt nog een studie. Dit pand
is n.l. 27 mtr. diep en de kavel is maar 18 mtr.diep.
De opbouw van het pand bestaat uit een voorhuis met
een goedjaarseind in twee delen. Wat nu geprobeerd
zal worden, is om de verschillende delen van het
pand zo te rangschikken dat het binnen de kavel past.
Plannen voor het overbrengen zijn reeds besproken.
Bedoeling is het pand, nadat de fundering gereed is,
over te brengen. Het transport zal over het water
gaan.

Zoals uit dit verslag blijkt is de rust op Domineestuin nog niet teruggekeerd. Of die er ooit zal komen is nog maar de vraag. Want het onderhoud aan de
houten woningen geeft ook weer reuring en heeft ook
z'n charme. Het bestuur heeft nog wel een wens en
dat is een aangepaste brug aan het einde van de
Nieuwe Vaartkade, zodat een waardige afsluiting van
het plan ontstaat.
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Piet van Nugteren
Bestuur Domineestuin

BOEKENNIEUWS
Tussen het laatste nummer en het moment dat ik dit
i schrijf is er weinig activiteit op het 'boekenfront'
geweest. Maar tegen de tijd dat dit nummer bij u in
de bus valt zullen er meer nieuwe boeken zijn uitgegeven; de feestmaanden geven altijd een hausse aan
nieuwe boeken te zien. Het is mij bekend dat een
aantal personen met nogal belangwekkende projecten
bezig is, maar aangezien het uitgave-tijdstip nog
niet bekend is, heeft het weinig zijn daar nu al
over te schrijven.
Voordat de nieuwe uitgaven de revue passeren moet
eerst even iets recht worden gezet. Uit mijn vorige
bijdrage zou opgemaakt kunnen worden dat de voormalige gemeentesecretaris van Wbrmer Cor Mol de auteur is van het boek 'BEKLEMMENDE JAREN'. Dat is

geenszins het geval. Mol had wel de bedoeling ooit
iets te gaan schrijven over de Tweede Wereldoorlog
in Wbrmer, maar is daar niet aan toegekomen. Koos
Jonker is auteur van de (veel bekritiseerde, maar
dat gebeurt vaak bij WolI-verhalen) tekst en heeft
daarvoor de bij de zoon en dochter van de heer Mol
berustende aantekeningen als leidraad gebruikt.
Nu dan het nieuws.
De Hervormde Kerk van Wormerveer bestaat dit jaar
350 jaar. In verband daarmee schreef oud-leraar LUC
Bakker een verhaal over de geschiedenis van de kerk
(gepubliceerd in het programma-boekje dat bij de
festiviteiten hoorde), alsmede een lessenserie over
de kerk. Deze lessenserie - een leuke, verzorgde
uitgave, met in mijn ogen veel te veel 'weetjes' is (en wordt) verspreid over de Wormerveerse scholen
Het artikel 'DE ZAANSE STOQMRIJSTPELLERIJ' ; OPKOMST
EN NEERGANG', van de Udense huisarts Jur Kingma is

van een heel ander kaliber. Het is verschenen in het
'JAARBOEK VOOR DE GESCHIEDENIS VAN BEDRIJF EN TECH-

NIEK, deel 6'. Dit geeft al aan dat wij hier te maken hebben met een wetenschappelijk zeer verantwoord

artikel. Kingma zet helder en met goede argumenten
het belang van de Zaanse stoomrijstpellerij uiteen,
geeft inzicht in de omvang van wat de produktie is
geweest, wanneer en waardoor deze tak van nijverheid
bloeide en wanneer en waardoor er een einde aan
kwam. Zeer aanbevolen, ondanks de ƒ 42,50 die moet
worden gestort op rekening 4808866, t.n.v. Stichting
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Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, Postbus 160,
3000 AD Rotterdam.
In de 'Zaanse Historische Reeks' is als deel 10 het
verhaal 'JODEN IN DE ZAANSTREEK', van de voormalige
Zaanlander-journalist (nu free-lance) Joep Auwerda
verschenen. Het is een bundeling van een zestal artikelen, die in De Zaanlander tussen 25 maart en 29
april 1988 verschenen.
Uitgever Amor Vincit Omnia (Westzaan) heeft het
tiende deel als boekje op de markt gebracht. Het
A-4 formaat is afgezworen.
NAGEKOMEN BOEKENNIEUWS.

Zo vlak voor de Sinterklaas komen altijd enkele locaal historische boekwerkjes uit. Hoewel de oogst
dit jaar minimaal is, wil ik u'de volgende publikaties niet onthouden:
1
ASSENDELFT IN BEELD'; door Cor van den Kommer;
uitgever Europese Bibliotheek; prijs ƒ 29,90; 76 foto's van Nauerna, Vrouwenverdriet en Assendelft met
begeleidende tekst.
'SPOREN VAN DE OORLOG'; SDU; prijs: ƒ 34,90; hierin
een bijdrage over de illegale pers in de Zaanstreek;
ik heb het boek nog niet gelezen, maar weet dat het
een onderdeel van een nieuw onderwijsproject van de
Anne Frank Stichting is.
Ger Jan Onrust
tekening Domineestuin

In Russisch archief

BEWIJS VOOR CONTACT ZAANSTREEK-RUSLAND
Afgelopen zomervakantie heb ik onder meer doorgedie de Zaanstreek met deze kerk had, blijkt uit het
bracht in Leningrad. De stad van Tsaar Peter I lag
volgende citaat:
er schitterend bij, maar het archief trok toch. Nu
aen den Meester Kovenhoven die aldaar meester en opwas vantevoren al zeker dat ik enige tijd in het
zigter over tGebouw is geweest is betaeld Hondert en
Hermitage-archief zou rondbrengen. Door bemiddeling
vijftig Gulden Hollands tot Sardam aen dito Kovenvan mevrouw Kaljazina (directeur van het Mensjikovhoven Syn ordre doordHeer Egbert Theesing.
Instituut van de Hermitage), die ik ruim een jaar
daarvoor in Zaandam had ontmoet, had ik voor mijn
Wie was die 'Meester Kovenhoven1?
reis al contact met twee architecten van het immenDe meest waarschijnlijke kerkbouwer komt naar voren
se museum gemaakt. Sergei Mishin en Sergei Vesnin
in het journaal van J.C. Nomen over het bezoek van
(dat waren hun namen) hebben mij op een tweetal
Tsaar Peter aan de Zaanstreek in 1697 staat onder
Zaanse contacten gewezen, waarvan de bewijzen in de
meer dat de grootvorst Anthoni van Couwenhoove beHermitage te vinden waren. Daar tegenover stond van- zoekt, wiens dochter in Archangel was geweest en
zelfsprekend dat ik voor hun iets moest uitzoeken.
wiens zoon in 'Mosschovien' molenaar op een houtHet eerste, en meest opvallende, feit waar zij mij
zaagmolen was. Het is niet waarschijnlijk dat Anthoop wezen was het gebruik van in de Zaanstreek gefani van Couwenhoven zelf de kerk heeft gebouwd; daar
briceerd papier voor alle belangrijke documenten uit zal hij te oud voor zijn geweest. Een andere onde beginperiode van St. Petersburg. Het latere Lewaarschijnlijke oplossing is de Zaandijker familie
ningrad is, zoals ik bekend acht, begin 18e eeuw op
Couwenhoven, over wie Vis en Honig uitgebreid hebben
directief van Peter de Grote gebouwd op een plaats
gepubliceerd in verband met hun vermeende adellijke
waar tot dan toe slechts moeras was. Nu zijn alle
'roots'. Verder komt het onderzoek echter niet. Van
stenen panden, die tussen 1703 en ongeveer 1725 zijn een meester molenmaker en kerkbouwer Couwenhoven is
gebouwd, op papier van de firma Honig getekend.
eind 17e- begin 18e eeuw niets te vinden. Is deze
Het bewijs? Ik kon het maar liefst driehonderd keer
persoon wellicht tot zijn dood in Rusland blijven
te zien krijgen. Ieder vel Zaans bord was immers
wonen? Ik houd mij in ieder geval aanbevolen voor
voorzien van een watermerk. Als sommige van die wasuggesties. Vooral suggesties in de richting van de
termerken voorzien worden van een ondertitel ' J
Lutherse kerk in St. Petersburg zijn welkom. Deze
HONIG' of 'C&IHONIG' en verreweg de meeste andere
kan ik doorgeven aan de twee Sergei's in Leningrad.
afbeeldingen duidelijk afleidingen van dergelijke
Hun oogmerk is namelijk een reconstructietekening
tekeningen zijn, wie ben ik dan om aan het oordeel
te maken van de kerk die stond op de plaats waar
van de Sovjet-Russische kunsthistorici te gaan twij- hun museum bovenop is gebouwd.
felen.
Ger Jan Onrust
Waarom zijn gebouwen als het Tsaristische Winterpaleis op dergelijk papier getekend, was een vraag
NB. Een vluchtig onderzoek in het particuliere ardie ik stelde. Het antwoord was duidelijk: "In Rus- chief van de familie Honig in het Gemeente Archief
land was men niet in staat deze kwaliteit papier te
Zaanstad, leverde niets op wat betrekking had op
produceren. St. Petersburg moest gemaakt worden naar de relatie papier - St. Petersburg. Riga wordt veelAmsterdams model (inderdaad is een grachtengordel
vuldig genoemd in dat archief, doch alleen in cononmiskenbaar aanwezig, gjo), waarom dan niet gebruik nectie met zout- en graanhandel.
gemaakt van het superieure Hollandse papier."
Ook met deze handel ging het zoals met de meeste andere handel op Rusland. Na verloop van tijd werden
bekwame Hollandse ambachtslieden ingehuurd. Deze
produceerden binnen korte tijd ook beter papier. Zij
ontdekten dat het probleem voor een deel ontstond
door de kwaliteit van de te scheuren vodden. Dit
probleem schijnt na 1725 te zijn opgelost, want na
die tijd werd Russisch papier gebruikt.
De hierbij gevoegde afbeeldingen komen uit (vertaling) 'Architectonische grafische kunst van Rusland', door Kovschunowa, Worochina, Kaljazina en Petrova. Leningrad, 1983. Uitgever 'Iskasstvo'.
Een tweede feit waar ik op ben gewezen lag dichter
bij het onderzoeksterrein van mijn twee gidsen ter
plaatse. Hun interesse ging (en gaat) met name uit
naar een Hollands zeeman, Cornelis Cruijs, admiraal
van de eerste Russische Oostzeevloot. In een bepaald
document, gedateerd 15 februari 1726, maakt deze
melding van de bouw van een Lutherse kerk in St. Petersburg. Zeer omstandig vertelt hij dat de kerk
op zijn kosten is gebouwd, dat hij voor de uitrusting heeft zorggedragen, doch dat noch hij, noch
zijn nakomelingen enig eigendomsrecht op de kerk
kan doen gelden. De kerk was de eerste protestantse
kerk in de streek en diende dan ook als godshuis
voor alle (Westeuropese) protestanten. De relatie
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II KI
Watermerken, gezien in het Hermitage-archief te
Leningrad (het vroegere St. Petersburg).

IETS OVER VERVOER EN HONDENMEPPERS
Wanneer we spreken over het vervoer in vroeger jaren
dan komt al gauw een beeld bij ons boven van het
Zaanse jachtje waarvan 20'n prachtig model in de
^ Zaankamer van de Oudheidkamer staat. Het moet leuk
geweest zijn deze scheepjes vroeger op de Zaan te

Dat het ook anders kon toont het plaatje dat deel
uitmaakt van "Het nieuw loterij gezelschap". De
hier afgebeelde honden zullen het niet makkelijk gehad hebben als hun baas het zweepje gebruikte. Dat
honden voor een kar nog wel eens opgejaagd werden
getuigt het bord in de Kerkstraat te de Rijp van

Herman Meddens beschrijft in zijn gelijknamige boekje het begrip 'hondenkar'. De honden waren mager,
de kar was gammel en de voenran of snorder zat meestal op de bok, tot dat dit verboden werd.
Tegen dit kwalijke gebruik kwam in de gemeenteraadsvergadering van 30 september 1902 Evert Nicolaas
Smit (1860-1914) op. Hij wilde in Koog aan de Zaan
meer politie toezicht op de bestuurders van hondenkarren die uit gemakzucht op de karren gingen zitten.
Smit zegt dat ze door de zware belasting de honden
vermoorden.
Uit de verordeningen blijkt dat men lang niet altijd
vriendelijk over honden dacht. Zo was een hondenslager:
Ie In de middeleeuwen een stedelijke beambte die onbeheerde honden dood moest slaan.
2e Een kerkeknecht, gewapend met een zweep, om honden uit de kerk te jagen.
Een andere benaming is Hondenknutter
Hondenmepper
Hondenfurrelare
Hier en daar is het woord nog bekend als titel
voor een onderkoster.
In Zaandijk heeft men in 1853 de verordening:
"Alleen gemuilkorfde honden mogen vrij op straat
lopen".
Alle loslopende, niet gemuilkorfde honden worden
door de politie opgepakt en afgemaakt. De eigenaar
krijgt een geldboete van ƒ l,— tot ƒ 3,—. Bij een
eerste overtreding mogen de eigenaars hun hond terughebben indien zij de maximale boete willen betalen.
J.C. de Jong.

A f b e e l d i n g van een hondenkar uit

het Nieuw Loterij

gezelschapspel.
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KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaan,se kranten De Typhoon, De Zaanlander en de Zaanse
Gezinsbode.

ma; historici S. Hart en S. Lootsma; fotograaf J.
Breebaard; schrijvers A. Loosjes, A.C. Veen-Brons
en H. Soeteboom: architect L.J. Immink: componist
P.A. van Mever; organist J. Zwart en regisseur S.
Kooyman.

8 augustus - Het bestuur van Stichting de Zaandijker
Kerk eiste in een kort geding 200.000 gulden van WB

18 september - De kerkvoogd!j van de Nederlands hervormde kerk te Koog heeft een lange reeks brieven
doen uitgaan, in de hoop zo het volledige herstel
van de kerk te bevorderen. Het entreeportaal van de
303 jaar oude kerk (een rijksmonument) is verzakt
en het metselwerk van het gebouw is dermate slecht
dat het water de muur indringt. Gevreesd wordt dat
eerdere restauraties hierdoor weer worden aangetast.
Brieven werden onder meer gezonden naar het ministerie van WVC, de provincie Noord-Hol land en de gemeente Zaanstad.

& Partners te Heiloo. Dit financieringsbureau had
het genoemde bedrag aan de stichting toegezegd, maar
kwam vervolgens niet over de brug. Inmiddels kloppen
de schuldeisers aan de kerkdeur en kan de stichting
door geldgebrek de torenspits niet renoveren en terug op de toren plaatsen.
15 augustus - Archeologen kondigen aan dat zij, om
alle bedreigingen voor te zijn, het aanstaande najaar bodemonderzoekingen in het Westzijderveld zullen verrichten. Die bedreigingen zijn: de aanleg
van een ontsluitingsweg voor de wijk Westerwatering
(die precies komt te lopen op een plaats waar bewoningsresten uit de twaalfde eeuw zijn gevonden) en
het aangekondigde landinrichtingsproject.

29 september - De Stichting de Zienagoog wil het
Monumento Urbano uitsluitend gaan exploiteren als
de gemeente er veel geld voor beschikbaar stelt.
Monumento Urbano is het bouwwerk van de Italiaanse
architect Aldo Rossi, dat volgend jaar in de nieuwe
woonwijk Houtwerf zal worden neergezet. De bouwgelden zijn bijeengebracht door sponsors; thans wordt
gezocht naar sponsors voor de exploitatie. De gemeente heeft zelf 15.000 gulden voor de exploitatie
gereserveerd. Dat bedrag moet volgens de Zienagoog
minimaal verdubbeld worden.

18 augustus - De molenaars van De Kat, Piet Kempenaar en Sjors van Leeuwen bekriteseerden de Zaanse
VW. Op de daags daarna te houden jaarmarkt op de
Zaanse Schans zouden volgens de molenaars te veel
winkeliers en te weinig ambachtslui staan. "Het zou
meer moeten gaan om het uitdragen van de oude ambachten, De Zaanse cultuur." aldus de twee.

3 oktober - De Stichting 't Reghthuys wordt eigenaar van het Reghthuys te Westzaan. Gemeente en
stichting zijn het eens geworden over de overdracht
van het gebouw aan de stichting, voor het symbolische bedrag van een gulden. Het pand moet uitgebreid gerestaureerd worden (zie bij 13 oktober).

l september - De Nederlands Hervormde kerk in de
Kerkbuurt te Oostzaan is dringend aan een opknapbeurt toe. Het kerkbestuur heeft een architectenbureau te Castricum inmiddels laten begroten wat het
geheel opnieuw voegen van het gebouw gaat kosten.
Het bureau noemde een bedrag van 300.000 gulden. Monumentenzorg heeft het voegplan evenwel afgewezen.
De stenen zouden daardoor smaller worden, hetgeen
het aanzien van het uit 1760 daterende gebouw zou
veranderen. Het kerkbestuur beraadt zich thans op
andere oplossingen.

3 oktober - In oprichting is een Stichting Steun
Musea Zaanstreek, waarin een groot aantal Zaanse
musea is vertegenwoordigd. Het doel is de Zaanse
musea te promoten. Het provinciebestuur heeft inmiddels een regionaal functionaris aangesteld.

12 september - De Nationale Monumentendag werd een
groot succes. De Zaanse VW werd vrijdag al overspoeld met mensen die de landelijke informatiekrant
wilden hebben: de indruk bestond dat Zaankanters
met name Amsterdamse monumenten wilden bekijken.
Op de dag zelf werden ook de Zaanse monumenten druk
bezocht.

3 oktober - De Stichting Zaans Schoon heeft bezwaar
aangetekend tegen het geel schilderen van het pand
van de Zienagoog aan de Westzijde. Het -inmiddels
al geschilderde pand- zou hierdoor in de toekomst
mogelijk weer wit moeten worden gemaakt. (De argumenten van Zaans Schoon zijn elders in deze Anno
verwoord).

13 september - Door de beoogde uitbreidingen van
Pieter Bon aan de Zaandamse Westzijde moeten enige
woningen verdwijnen. Eén daarvan, een historisch
Zaans pand, zal worden overgeplaatst naar de Domineestuin te Zaandijk.

9 oktober - De RABO-bank schenkt het Zaans Uurwerkmuseum 2500 gulden, bestemd om het museum toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Er komt in
het museum een verplaatsbare helling, die over de
(te hoge) drempel kan worden gelegd. Ieder jaar
wordt het museum bezocht door honderden rolstoelgebruikers .

16 september - Het gemeentebestuur van Zaanstad
meent dat stadsvernieuwing veel meer kan opleveren
dan op dit moment het geval is. Door als gemeente
minder terughoudend naar buiten te treden en zelfs
een zekere overmaat aan plannen aan te bieden, zullen particulieren zich gestimuleerd voelen om zelf
initiatieven te ontwikkelen. Deze nieuwe benadering
van stedelijke planning komt tot uiting in het meerjarenplan stadsvernieuwing Zaanstad 1990-1994.

9 oktober - De directie van Jan Dekker te Wormerveer
is bereid na te denken over oplossingen voor de Adelaar, het markante gebouw in het zuiden van Wormerveer. Monumentenzorg en de directie van Jan Dekker
zullen op korte termijn om tafel gaan zitten cm rapporten van de Technische Universiteit van Delft en
Eindhoven te bespreken.

18 september - Veertien personen uit de Zaanse cultuurgeschiedenis zullen worden vernoemd in straten
in Westerwatering. Zij zijn: schilders J. Kruijver,
J.A. Zandleven en G. Mol; molenhistoricus P. Boors-
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13 Oktober - De kosten van de restauratie
Reghthuys te Westzaan zijn begroot op 4,5
Volgens een woordvoerder van de Stichting
huys, de kersverse eigenaar van het pand,

van het
ton.
't Regtheeft de

gemeente Zaanstad het pand op de monumentenlijst gezet en zich akkoord verklaard met de door de stichting ingediende subsidie-aanvraag. Het wachten is
nu op het ministerie van WVC. Werkzaamheden aan het
pand zullen onder ander zijn: schilderen (binnen en
buiten), het dak opnieuw bedekken, de elektriciteit
herzien en het in oude stijl terugbrengen van de
hulpsecretarie.
21 oktober - Het Guisveld en de polder Oostzaan moeten in 2015 volgebouwd zijn. Dat meent het Regionaal
Overleg Amsterdam. Het ROA verwoordde deze ideeën
in de ontwerp structuurvisie 2015 "De grenzen verlegd", die te Amsterdam werd gepresenteerd. Volgens
het ROA zijn er in 2015 in de Zaanstreek 23.050
nieuwe woningen nodig, waarvan 20.000 voor de eigen
regionale behoefte. In het Guisveld zouden tot 2000
1250 woningen gebouwd moeten worden, daarna nog eens
5000. In het gebied tussen de A8 en Oostzaan zouden
na 2000 6000 woningen moeten worden gebouwd.

dec. 1989 jan. 1990

25 oktober - Een Engelse projectontwikkelingsmaatschappij wil het monumentale bedrijfspand Batavia
aan de Veerdijk te Wormer een nieuwe bestemming geven. Op de begane grond komen volgens de plannen
van de maatschappij een sportcentrum en enkele kleine
kantoren, terwijl op de verdiepingen daarboven twintig appartementen zijn gepland. De eigenaar van
Batavia, MeubelcentraIe Breedweer heeft onlangs bekend gemaakt het gebouw te willen verkopen voor een
bedrag van ƒ 795.000, — .

: Tentoonstelling "Van Arend tot Dubbeldekker" (in kader van 150 jaar
Nederlandse Spoorwegen), georg. door
Openbare Bibliotheek, filiaal Wormerveer, Zaanweg 61 (dec. 1989) en Centrale, Vermiljoenweg 9, Zaandam
(jan. 1990).

8 febr. 1990 : Levende klederdracht-show ZaanstreekWaterland ca. 1900 (voor pauze), poppententoonstelling (in pauze) en diavoorstelling over Museum Grietje
Tump te Landsmeer (na pauze), georg.
door dit museum, Buurthuis "De Kwaker", J.J. Allanstraat 127, Westzaan,
aanvang 20.00 uur.

27 oktober - "Like the river tells me, here's where
I belong." Dit is een strofe uit het puur Zaanse
lied, dat Margriet Eshuijs in opdracht van het gemeentebestuur van Zaanstad componeerde en op plaat
zette. Zaanstad zal de plaat als relatiegeschenk
gaan gebruiken. De Zaanlander wist in zijn kolommen
het volgende (ongetwijfeld letterlijk uit het persbericht van de gemeente overgenomen) te melden: "De
ballade is een ode aan de Zaan. Een rivier en streek
waar de zangeres veel binding mee heeft en waar het
gemeentebestuur het beste mee voor heeft. Vandaar het
Zaanoeverproject..." De lezer cordele zelf.

27 febr. 1990 : Show "Uit Grootmoeder's tijd" van
Mw. T. Everaarts (een terugblik in
het verleden en het standverschil
tussen arm en ri jk), georg. door
Nutsdepartement Zaanstad-Zuid, "De
Vertoeving", Westzijde 82, Zaandam,
aanvang 20.00 uur. (voor niet-leden
entree-prijs).

13 mrt. 1990 : Lezing van Drs. J.M.A.W. Morel over
het vloot-castellum te Velsen. (locatie waar in 1990 de Wijkertunnel
aangelegd gaat worden), georg. door
31 oktober - Burgemeester en Wethouders van Zaanstad
Archeologische Werkgemeenschap van
willen dat het voormalige gemeentehuis van Zaandam
Nederland, afd. De Zaanstreek e.o.,
op de Burcht mede wordt ingericht tot een stijlvolle
Dorpsstraat 370, Assendelft.
ontvangstruimte voor het gemeentebestuur. Bij de verAanvang 20.00 uur.
bouwing tot theatertje met daarboven een aantal woningen zal daarom ook rekening gehouden moeten worden 21 mrt. 1990 : Lezing van René Dessing (kunsthistomet de representatieve functie die het monument moet
ricus) over de "Nederlandse Schilderkrijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe de kosten
kunst" met een accent op de 17e
van de grondige restauratie van het 19e-eeuwse pand
eeuw, georg. door Nutsdepartement
verdeeld moeten worden tussen Monumentenzorg en VolksKrommenie,
"Atlantic", Zuiderhoofdhuisvesting.
straat 84, Krommenie, aanvang 20.00
uur (niet leden entreeprijs).

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
De heer J.J. Koelman
Amsterdam
De heer Ing. D. Stam
Hilversum
De heer P. van Nieuwburg
Koog a.d. Zaan
Eydenberg Hout
Westzaan
Mevrouw A.G. Nieuwenhuizen- Nijntjes
Westzaan
De heer D.W. Out
Westzaan
De heer J.H. Meyman
Utrecht
De heer S. de Vries
Zaandam
De heer Hans de Witte
Zaandam
De heer Jan Visser
Jisp

24 apr. 1990 : Lezing van Klaas Woudt over "De
Zaanstreek en de taal van vroeger",
georg. door Nutsdepartement Krommenie, Prof. v.d. Leeuwschool, Jupiterstraat 143, Krommenie, aanvang 20.00
uur (niet leden entreeprijs).

24 apr. 1990 : Lezing over onderzoek naar de VroegMiddeleeuwse vorming van Uitgeest
(met huisplattegronden en waterputten ), georg. door Archeologische
Werkgemeenschap van Nederland, afd.
De Zaanstreek e.o., Dorpsstraat 370,
Assendelft, om 20.00 uur.
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SCH- EI YÜElïS-ÖPHAAIDERi
Voor bet Jaar 1S73.
Hoe jaagt do snelle gang des tijds
Staag jaar en ecnwen been,
En voert zo zoo na zorg en strijd,
Voor ons in 't groot verleen:
Geeft ze vergetelheid ten prijs,
Van werk'l[jkueid blyft geen bewijs.

Kooit, welgemoed dan met elkaar
Het jaar weer ingetrcên ,
En God gesmeekt, dat Hij ook weer
Bcsture onze Beureen.
En dat zijii trouwe Vaderhand
Weer zegen scheuke in eiken stand.

Het gist'ren nog bewijst bet ons,
Hoe snel de tijd vervliegt;
Hoe hij, die op 't bestendig bouwt,
Zich iu zijn hoop bedriegt;

O, mogten wij die vuil en asch
Hier dagcljjks vergaren
Voortdurend in ons moeilijk werk
Uw goede gunst ontwaren,
Bemerken, dat g[j op ons ziet
En ons uw medewerking biedt.

Waar wij het oog ook hcnou sluau ,

Niets toont ons iets bcstcndigs aan.
Had het verleden jaar zijn lust,

*

Zoo vindo ieder in rijn kring
Dan eiken dag een nieuwe reden
Tot dank, voor zooveel zegening,
Die hem omringt op zijno schreden.
Golnk on voorspoed, heil en vree!
Zoo luidt weer onze Nieuwjaars-beo.

't Bragt ook zijn losten mcö;
God» hand behoedde 't Vaderland

En schonk ons rust en vrcO.
Hij kroonde onze noeste vlijt
Het ruimen zegen te nllcr tijd.

l/L'J. l)to. l)irxart*,
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