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Nieuw perspectief voor Zaanse Schans
Spijkers met koppen
Spijkers met koppen. Dat is de naam van het
uitgebreide rapport dat is uitgebracht door de
'Adviescommissie Zaanse Schans Waar-
heen?'. Deze adviescommissie werd inge-
steld door het bestuur van de Stichting Zaanse
Schans. Aan de hand van een ontwikkelde
visie doet de commissie aanbevelingen, die
uitbreiding van de Schans tot gevolg kunnen
hebben. De door de commissie ontwikkelde
visie luidt: ,,De Zaanse Schans heeft als ty-
pisch erfgoed een belangrijke functie te ver-
vullen bij het behoud en de overdracht van
Zaanse cultuur-historische waarden. Hiermee
wordt in het bijzonder beoogd een versterking
van de identiteit van de Zaanstreek ten be-
hoeve van haar bewoners en een verbetering
van het imago van de streek."

Een van de leden van de adviescommissie was
R. Sman, vennoot van Moret Ernst & Young,
management consultants, en voorzitter van de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
Hij was een van de mensen die zich bij het 25-
jarig bestaan van de Schans publiekelijk af-
vroegen of het nog wel goed ging met het
Zaanse woonbuurtje. Hij vertelt: ,,De advies-
commissie werd in het leven geroepen naar
aanleiding van eerdere adviezen, onder ande-

re door onze vereniging in 1987. Dat advies
heeft onze vereniging op eigen initiatief opge-
steld. Het was in de tijd dat Ahold de Schans
een boerderij schonk, die zonder verdere dis-
cussie een plaats en een bestemming kreeg.
En de Schans bestond 25 jaar. Dat was een
moment om je af te vragen of we wel op de
goede weg waren. De kritiek kwam niet alleen
van ons, maar ook van anderen. Er bleek een
grote latente onvrede te bestaan. Men vond
dat er te weinig met de Schans werd gedaan,
zowel voor de bezoekers als voor de Zaankan-
ters zelf. Die kritiek van verschillende mens-
en en instanties ontstond vanuit dezelfde be-
trokkenheid. Die betrokkenheid was immens
groot, haast een emotie."De kritiek van ver-
schillende kanten drong door tot het bestuur
van de Stichting Zaanse Schans. Gereageerd
werd met het instellen van de Adviescommis-
sie 'Zaanse Schans Waarheen?' Een directe
taakopdracht kreeg deze externe commissie
niet. Maar de commissie werd wel verzekerd
dat haar advies een zeer zwaarwegende rol
zou spelen bij de besluitvorming over de toe-
komst van de Zaanse Schans. Voorts kreeg de
commissie de vrijheid elk van belang geacht
aspect te belichten. Alleen wat betreft de
mogelijkheid panden op de Schans te verko-

Een beeld dat iedere
Zaankanter kent:
de achterzijde van
de bebouwing van
de Kalverringdijk.
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pen maakte het bestuur van de Stichting enig
voorbehoud. Zitting in de commissie kregen
(naast Sman) onder meer M.A. Copier (voor-
lichter van Zaanstad), L.A. Ankum (hoogle-
raar bedrijfsfinanciering), F. Heijn (marke-
ting- en communicatie-adviseur) en R. Kaper

De adviescommissie op
de Zaanse Schans bijeen.
Uiterst rechts Ron Sman.

Bruggetje naar de overtuin.

(directeur van een recreatiestichting en stede-
bouwkundige). Voorts stonden twee stagiai-
res de commissie in haar werkzaamheden bij.
De Adviescommissie bestond ruim 14 maan-
den voor de eindrapportage werd uitgebracht.
Allereerst werd de geschiedenis van de woon-
buurt onderzocht aan de hand van archieven
en interviews. In deze geschiedenis onder-
scheidt de commissie drie fasen, die overi-
gens wat de commissie betreft gevolgd kun-
nen worden dooreen vierde. Als eerste perio-
de noemt de commissie het tijdvak 1947-
1961. In 1947 won de jonge Zaanse architect
J. Schipper Jr. met een ontwerp van een Zaan-
se buurt de Prix de Rome. Deze prijs stelde
hem in staat een nauwgezetter ontwerp te
maken voor een reservaat van panden in de
typisch Zaanse houtbouw. De Commissie
Zaans Schoon, waar
Schipper zi t t ing in
had, schaarde zich
achter deze plannen,
later volgde de ge-
meente Zaandam. In
1955 viel het raads-
besluit waarin werd
vastgelegd dat het
buurtje zou komen te
liggen in de Kalver-
polder aan de Zaan,
de door Schipper
beoogde locatie, te-
genover de Gorters-
hoek te Zaandijk.
Ook de naam Zaanse
Schans werd toen ge-

kozen, als herinnering aan de Schans die nabij
het buurtje in de Tachtigjarige Oorlog was
aangelegd. In de navolgende jaren werden de
plannen nader uitgewerkt. Er kwam een bouw-
commissie, er werd grond verworven, en Rijk,
provincie, andere Zaanse gemeenten, bedrij-
ven en particulieren schaarden zich (ook fi-
nancieel) achter de plannen. In 1961 werd de
Stichting De Zaanse Schans opgericht.
Als tweede fase ziet de adviescommissie de
bouwperiode, die van 1961 tot 1976 duurde.
Het ging vlot. De technische kennis van bouw-
methoden en de technische handvaardigheid
van de vaklieden bleken nog aanwezig. Te-
genvallend waren de bouwkosten, maar ook
de inkomsten stegen. De stichting 'Vrienden
van de Zaanse Schans' (waaruit later 'Vrien-
den van het Zaanse Huis' voortkwam) wist in
die eerste jaren 85.000 gulden te vergaren. In
1965 waren er al zeven woningen verhuurd; in
1966 werd het eerste restaurant geopend; in
1967 ging het museumwinkeltje van Albert
Heijn open; in 1970 werd de eerste folklore-
dag gehouden; in 1972 werd het stratenplan
(inclusief bruggetjes, verlichting en overtui-
nen) voltooid en opende koningin Juliana
koopmanshuis De Mol, de stijlkamers in het
Noorderhuis en het Bakkerijmuseum; in 1973
werd De Lelie geopend; in 1976 opende Prins
Claus het Uurwerkenmuseum en constaarde
het bestuur dat de Schans „af is".
Al vroeg was er sprake van bezoek aan de
Schans. In het jaarverslag van 1964 stond al:
,,Vele malen werden bezoeken georgani-
seerd"; in 1966 werd al gesproken van „een
steeds sterkere trekpleister voor streekbewo-
ners en toeristen"; in 1968 was er volgens
voorzitter D. Metselaar sprake van „een half
miljoen bezoekers"; in 1972 was er nog altijd
sprake van „een toenemende stroom toeris-
ten"; in het jaarverslag van 1975, tenslotte,
werd een beleid toegelicht dat moest zorg-

634



In het rapport worden de
beoogde nieuwe funkties
door kaarten duidelijk
gemaakt.

dragen voor de opvang van de immer toene-
mende bezoekersstromen. Het bestuur had de
indruk op de goede weg te zijn, maar onder-
kende dat de woonfunctie van de Schans let-
terlijk in het gedrang kwam. Een van de be-
langrijke problemen begon zich te manifeste-
ren. De bewoners van de Schans hadden
overigens al in in 1969 al gewaarschuwd dat
„de Zaanse Schans een cultureel-historisch
erfgoed zou zijn, maar tevens en vooral ook
een woonbuurt."
Ook een ander probleem dat later steeds be-
langrijker zou worden, kwam aan het einde
van de tweede fase naar voren. De eerste
financiële tekorten dienden zich aan. Er was
een negatief saldo op de exploitatie van het
parkeerterrein en ook De Lelie eindigde het
jaar met een negatief saldo.
Als derde fase noemt de Adviescommissie de
periode van 1976 tot heden, de periode van
consolidatie, de periode waarin de exploitatie
van de Schans het belangrijkst werd. Besloten
werd om alle taken die niet strikt door de
Stichting zelf gedaan hoefden te worden (zoals
souvenierverkoop, de begeleiding van onder-
houdswerken en de exploitatie van het par-
keerterrein) uit te besteden. Toen in 1978
vervolgens te weinig geld in het Onderhouds-
fonds bleek te zitten voor een nodig geachte
grote onderhoudsbeurt, werd het bestuur ge-
sterkt in de overtuiging dat geld via commer-
ciële instellingen binnengehaald moest wor-
den. Er kwam een souvenierwinkel bij, een
klompenmakerij en tenslotte een commercië-
le kaasboerderij. Tegelijkertijd namen de
problemen toe. Er werden rechtzaken gevoerd
tussen de Stichting en commerciële ex-

ploitanten en tussen commerciële exploitan-
ten onderling, er ontstond een groeiende
onvrede onder de bewoners over het teruglo-
pende onderhoud en de steeds verdergaande
commercialisering en het exploitatie-tekort
bleek structureel. Zo was de situatie toen de
'Adviescommissie Zaanse Schans Waar-
heen?' werd ingesteld.
Wat betreft de Adviescommissie mag hier dus
een vierde fase aan toe worden gevoegd, een
tijdvak van vervolmaking van de Zaanse
Schans. Daarvoor heeft de commissie een
nieuwe (al genoemde) doelstelling voor de
Schans geformuleerd: ,,De Zaanse Schans
heeft als typisch erfgoed een belangrijke func-
tie te vervullen bij het behoud en de over-
dracht van Zaanse cultuur-historische waar-
den. Hiermee wordt in het bijzonder beoogd
een versterking van de identiteit van de Zaan-
streek ten behoeve van haar bewoners en een
verbetering van het imago van de streek."
In de nieuwe visie neemt completering van de
panden-collectie op De Schans een belangrij-
ke plaats in. Ging men er in het verleden van
uit dat de Schans 'af is, dat idee heeft de
adviescommissie nu losgelaten. Aangezien
echter in het monumentenbehoud de tendens
is dat men panden op de oorspronkelijke plaats
wil behouden, is overplaatsing van panden
naar de Schans niet meer aan de orde. Daaruit
volgt dat er nieuwbouw op de Schans ge-
pleegd moet worden. Gesproken wordt van
'historiserende bouw', dus nieuw, maar vol-
gens de oude stijlkenmerken en maatvoerin-
gen. Panden die aan de collectie kunnen
worden toegevoegd zijn volgens de commis-
sie: houtloodsen, 19e-eeuwse arbeiderswo-
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ninkjes , een Vermaning, een werkende
scheepswerf, een beschuitbakkerij, een traan-
kokerij, een muziektcnt, een koetshuis enzo-
voort. Enige extra toelichting verdienen de
genoemde arbeiderswoninkjes. Ten noorden
van het Zonnewijzerspad is een grachtje ge-
projecteerd. Dat betekent dat aan beide zijden
van de sloot de panden met de voorkant naar
het water zijn gericht. Een dergelijke bebou-
wing kwam in de Zaanstreek geregeld voor,
maar ontbreekt tot op heden op de Schans.
Ron Sman licht de uitbreidingsplannen toe:
,,Wij zijn bij het opstellen van ons rapport heel
duidelijk uitgegaan van de Zaankanters. In de
beginjaren kwam de Zaankanter regelmatig
op de Schans. Dal is gaandeweg minder
geworden. Wij hebben nu gezegd dat het
meest essentiële is dat op een wat idyllische
manier de identiteit van de Zaanstreek vóór
het stoomtijdperk zichtbaar moet worden
gemaakt. Dal moet gekoeslerd worden, maar
ook versterkt en uitgebreid, ten behoeve van
de Zaankanters. En dan kunnen we twee vlie-
gen in één klap slaan, want de Schans trekt
ook toeristen. Dan is het toch een logische
gedachte om te zeggen: als je meer voor de
Zaankanters wilt doen, dan kunnen de toeris-
ten daar de voornaamste bijdrage aan leveren.
Tot nog toe betalen de bezoekers voor elk
museum een aparte entreeprijs. In de toe-
komst kan je denken aan een carnet, waarmee
je in alles toegang hebt. Dat zal de inkomsten
behoorlijk verhogen. Toerisme hoort trou-
wens bij de Zaanstreek. In de 18e en 19e eeuw
al kwamen er veel vreemdelingen hier naar
toe, voor de molens en de scheepswerven en
de Zaan en al die wonderlijke huizen in die
bijzondere kleuren. ,,Een versterking en uit-
breiding van de Schans, en een beter beheer
daarvan, kunnen invloed hebben op het imago
van de Zaanstreek. Want daar gaat het toch
ook om. We leven in een heel bijzonder ge-

bied. De Zaanstreek is het oudste grootschali-
ge industriegebied van de wereld. Als je na-
gaat: rond 1710 stonden er tegelijkertijd ruim
driehonderd schepen op stapel. Dan zeg je
toch: dat is zo belangrijk, dat er op de Schans
ook een scheepswerfje moet komen. En bo-
vendien is de scheepsbouw de moederindu-
strie van bijvoorbeeld de rederijen, de zeil-
doekweverijen en de houtzagerijen. Natuur-
lijk kan je niet alles op de Schans in het echt
laten zien. Daarom denk ik dat het cultureel-
historisch museum, waar steeds vaker over
wordt gepraat, op de Schans moet komen. Dat
museum heeft dan meteen een goede zakelij-
ke basis. Het zou toch een gemiste kans zijn
als het ergens in Zaandam komt. Dan wordt
het zo'n typisch 'slaperige-provincieplaats-
museum'. Dat Zaanse Museum is een keihard
gegeven. Ik geef hier trouwens mijn eigen
mening, maar ik denk dat mijn mede-commis-
sieleden het met mij eens zullen zijn. Boven-
dien geeft zo'n museum het bedrijfsleven een
kans zich te presenteren. Op zich heeft zo'n
bedrijfspresentatie niets met de Schans te
maken. Maar je kan bijvoorbeeld wel laten
zien hoe uit de zeildoekweverij de linoleum-
industrie is voortgekomen. En dat is Zaanse
cultuur-historie..."
Met het uitbrengen van het rapport 'Spijkers
met koppen' is de rol van de adviescommissie
nog niet uitgespeeld. Ron Sman: ,,Ons rapport
sluit aardig aan bij het college-programma
van Zaanstad. Daarin wordt gesteld dat er
meer aandacht voor de ontwikkeling van de
Zaanse Schans moet komen. We hebben dus
goede hoop dat er ook werkelijk dingen op de
Schans gaan veranderen. Maar het ligt for-
meel niet meer in onze handen. De commissie
heeft zichzelf echter niet opgeheven. We zullen
heel nadrukkelijk de voortgang en de besluit-
vorming bewaken."

1961:
cl c bouw op de Schans
hcgon. Zal er .straks weer
gebouwd worden?
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Mededelingen van de redaktie
U leest nu ANNO 1961 nummer 114, in de
(voorlopig) nieuwe opzet en druk.

Na een periode waarin ons verenigingsorgaan
nogal onregelmatig (oftewel veel te laat) bij u
thuis kwam, hopen we in het vervolg weer
zoveel mogelijk op regels te komen met het
verschijnen: steeds aan het einde van een
kwartaal hoort ANNO 1961 bij u in de brie-
venbus te glijden.

Dit nieuwe nummer is gevormd en gedrukt bij
Drukkerij Knijnenberg BV te Krommenie.

Binnen de redactie van onze vereniging heb-
ben ook enige veranderingen plaatsgevon-
den. Wilt u daar even notitie van nemen?

Het redactie-adres is gewijzigd. Ons centrale
punt is vanaf nu bij mevrouw S. Klopper-
Bruijn, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
Mevrouw Klopper is bereid en wil voorlopig
proberen om deze taak binnen de redactie te
vervullen. Telefoon: 02982- 1371.
Wij verzoeken u om alles met betrekking tot
ANNO 1961 naar bovengenoemd adres te
sturen. Voorts bestaat de redactie nog uit de

leden S. de Jong, mevrouw Titia de Groot,
Erik van der Toorn Vrijthof en J.P. Wondt.
Ook de copij voor een volgend nummer moet
vanaf nu ingeleverd worden bij mevrouw
Klopper. De uiterste inleverdata daarvoor zijn
l februari, l mei, l augustus en l november.
Wil men haar/zijn bijdrage dan in het eerst-
volgende nummer geplaatst hebben, dan kan
dat - om organisatorische redenen - alleen als
deze data strikt worden aangehouden. Komt
de copij later binnen dan verschijnt het be-
richt/artikel in het daaropvolgende nummer.

Wij kunnen altijd copij gebruiken, mits van
goed gehalte en met onderwerpen die betrek-
king hebben op de Zaanse (bouw)historie, het
wonen, leven, werken in de Zaanstreek enz.
Wij vragen hiervoor graag en zoveel mogelijk
de medewerking van onze leden. De eerstvol-
gende sluitingsdatum voor copij is dus
l augustus 1990

Uw copy voor het septembernummer zien wij
gaarne voor l augustus a.s. tegemoet. Uw
opgaven voor de rubriek "Annonces" dient u
voor l augustus a.s. te zenden naar het nieuwe
redactieadres: Weiver 5, 1546 LA Jisp.

"Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis"

Voorzitter:
R. Sman, Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk,
telefoon 075-284388

Secretaris:
R. de Hoog, Zonne w ijzerspad 8,
1509 B W Zaandam, telefoon 075-169729

Penningmeester:
J. Benjamin, Delftsingel 64,
1566 VJ Assendelft, telefoon 02987 - 4823
Postgiro 742899 ten name van: penning-
meester Vereniging "Vrienden van het
Zaanse Huis"

Redactie ANNO 1961:
Mevrouw S. Klopper-Bruijn, Wei ver 5,
1546 LA Jisp, telefoon 02982-l371

Redactieleden:
S. de Jong, mevrouw Titia de Groot,
Erik van der Toorn Vrijthof en J.P. Woudt

Advertentie

De Stichting Frans Mars zoekt voor haar
"Opslag oude bouwmaterialen" een

beheerder

Deze bouwmaterialen zijn onderge-
bracht in het pakhuis "De Wildeboer" te
Wormerveer.

De werkzaamheden omvatten het in- en
verkopen van, voor restauraties c.q. re-
novaties bedoelde materialen, het rubri-
ceren hiervan en evt. klein onderhoud
aan het pakhuis. Gedacht wordt aan
iemand met voldoende vrije tijd en be-
kendheid met de Zaanse houtbouw, die
zich tegen een kleine vergoeding hier-
voor wil inzetten.

Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met de secretaris van de Stichting;
J. van Leeuwen, Hoogstraat 8, Koog aan
de Zaan, tel. 075-214565
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Medaillon in de
voordeur omlijsting.

Een trofee op de voordeuromlijsting van het
koopmanshuis De Mol
(v.h. Lagedijk 238 te Zaandijk)

In de twee vorige afleveringen van deze ru-
briek werd er op gewezen, dat aan het einde
van de 18e eeuw en in het begin van de 19e
eeuw - in de tijd van het neoclassicisme -
bovenlichten en deuren in de Zaanstreek soms
voorzien werden van bijzondere voorstellin-
gen. Niet alleen de bovenlichten en de deuren,
ook de voordeuromlijstingen konden met
opmerkelijk figuratief snijwerk worden ver-
sierd.
Een fraai voorbeeld is te vinden aan het koop-
manshuis De Mol, voorheen aan Lagedijk 238
in Zaandijk, thans in de Zaanse Schans.
Alvorens de voorstelling in kwestie nader te
bekijken, is het nuttig even stil te staan bij het
begrip voordeuromlijsting. Een voordeur kan
zich bevinden in een eenvoudig deurkozijn,
maar rondom kan ook een meer monumenta-
le omlijsting worden aangebracht. Dat ge-
schiedde nogal eens in de 18e eeuw en in de
eerste helft van de 19e eeuw op allerlei plaat-
sen in Europa.
Bij vele voordeuromlijstingen is sprake van
een pilaster (een platte zuil) links en rechts
van de deur. De pilasters worden bekroond
door kapitelen, waarvan de hoofdvorm veelal
is ontleend aan voorbeelden uit de Klassieke
Oudheid.
Zo onderscheidt men eenvoudige, onversier-
de Dorische kapitelen, Ionische kapitelen (met
twee kleine krullen en voluten) en Corinthi-
sche kapitelen (met gekrulde acanthusblade-
ren). De voordeuromlijsting van huize De
Mol heeft pilasters met Ionische kapitelen.
De pilasters kunnen glad zijn of voorzien van
smalle groeven of gleuven. Soms zijn er klei-
ne versieringen op aangebracht, bijvoorbeeld
in de vorm van een blad- of schelpmotief of in
de vorm van een kleine slinger van bladeren of
gevlochten bandwerk.
Wie echter in de Zaanstreek het koopmans-
huis De Mol nader beschouwt, ziet daar op de
pilasters een compleet tafereel: een dame in
een medaillon, dat als het ware opgehangen is
aan een lint, met in de top een strik.
Rondom zijn slingers van laurierblad aange-
bracht, en verder onderscheidt men nog diver-
se attributen, op de landbouw betrekking
hebbend.
Zo'n samenbundeling van verschillende attri-
buten, bijeengehouden door een lint of een
koord, noemt men een trofee. Met begrip tro-
fee duidde men aanvankelijk alleen een zege-
teken aan, samengesteld uit bijvoorbeeld vlag-

gen en andere miliaire atributen. Later ge-
bruikte men de term ook voor samenbunde-
lingen van andere dan militaire zaken. Zo zijn
er trofeeën met voorwerpen die betrekking
hebben op de drie christelijke deugden (ge-
loof, hoop en liefde), of op de handel of op de
rechtvaardigheid of op de eendracht, om eens
een paar voorbeelden te noemen. Vaak gaat
het om vrij grote composities, aangebracht op
muren of schoorsteenboezems. Een mooie
reeks is in de Zaanstreek te vinden in het
voormalige Rechthuis van Westzaan (1782
e.v.).
Trofeeën op voordeuromlijstingen, zoals men
aantreft bij Huize De Mol, zijn zeldzaam.
In de vorige aflevering van ANNO werd een
dame getoond met een antiek olielampje, die
de Waakzaamheid of Wakkerheid symboli-
seerde.
Een vergelijkbare dame is ook aangebracht in
de trofee van de pilaster links van de voordeur
van huize De Mol. Ook zij dient te worden
opgevat als symbool van de Waakzaamheid
of Wakkerheid, een eigenschap die voor de
bewoners van een koopmanshuis onmisbaar
was.

Carla Rosse

Koopmanshuis De Mol
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Boekennieuws
De afgelopen periode hebben slechts een
tweetal Zaanse boeken het licht gezien. Mede
daarom wil ik mij dit keer niet alleen tot de
specifiek Zaanse uitgaven beperken. Ook
elders worden boeken gepubliceerd die voor
de Zaanstreek van belang (kunnen) zijn. Om
toch maar even op bekende grond te beginnen
"Vijftig jaar onderwijs in Jisp" samengesteld
door Vera Messedaglia, Margriet Klopper en
schoolhoofd Kees van Waaijen, is één van de
mooiste onderwijs-gedenkboekjes die in de
Zaanstreek zijn uitgegeven. In 88 pagina's
wordt het wel en wee, aan de hand van de
verschillende schoolhoofden, van de huidige
Harpoen uit de doeken gedaan. Vooral de
vormgeving van Chris van Egmond is fraai.
De prijs is vrij pittig: ƒ 30,-. Te bestellen bij:
Vera Messedaglia, 02982-5449. Ook "Ge-
schiedenis van de kerken in de parochie Onze
Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer"
(waarom toch zo'n lange naam?) is mooi.
Auteur Jur van der Laan heeft niet alleen oog
voor de strikte parochie-geschiedenis, maar
weet ook de kaders aan te geven. Ook dit 108-
pagina's tellende boek is niet echt goedkoop,
namelijk ook drie tientjes. Verkrijgbaar in de
plaatselijke boekhandel. Voor die personen
die eens contact op willen nemen met histori-
sche verenigingen in de provincie Noord-
Holland is de "Adresgids voor de geschied-
beoefening in Noord-Holland" een absolute
must. De volgende Zaanse instellingen staan
er in: Streekarchief Waterland, Gemeentear-
chief Zaanstad, Museaal Coördinator Zaan-
streek, Oudheidkundige Commissie Jisp, His-
torische Vereniging de Jisper Molen, Vereni-
ging de Zaansche Molen, Vereniging tot
Behoud van Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek, Stichting Frans Mars,
Stichting Zaans Schoon, Vereniging Vrien-
den van het Zaanse Huis, Stichting De Zaanse
Schans, AWN afdeling Zaanstreek e.o. en de
NGV afdeling Zaanstreek/Waterland. Aan-
vragen bij de Culturele Raad Noord-Holland.
Zeker niet Zaans, maar toch van belang is het
verslag van de conferentie over de "Begelei-
ding in de Regionale Geschiedbeoefening",
die 16 en 17 september in Orvelte werd ge-
houden. De bijeenkomst was georganiseerd
door het Landelijk Overleg Regionaal Ge-
schiedbeoefening en door de Stichting Infor-
matiecentrum Volkscultuur. Hierin een vier-
tal korte bijdragen over amateurs, wetenschap-
pers, onderwijs en samenwerking in de regio-
nale geschiedbeoefening. De prijs van de 51-
pagina's tellende brochure is ongeveer een
tientje. Het kan worden besteld bij de Stich-

t ing Informat iecen t rum V o l k s c u l t u u r ,
030-319997. Weer iets heel anders is "Ge-
schiedenis van Nederland, van prehistorie tot
heden" door docent geschiedenis Liek Mul-
der, docent Nieuwe- en Cultuurgeschiedenis
Anne Doedens (Hogeschool Holland) en
medieaviste Yolanda Kortlever. De reden om
dit vlot geschreven boek - voor de kenners:
opgezet in de "Annales"-stijl - hier te bespre-
ken is hetgeen op bladzijde 152 staat vermeld,
ik citeer: "Aan de Zaan ontstond een nieuw in-
dustriecentrum. In 1596 werd in Zaandam de
eerste houtzaagmolen gebouwd, genaamd 't
Juffertje. Hij stond op een vlot en kon daar-
door naar de wind worden gedraaid. In korte
tijd verrezen ook andere molens: meel-,
mosterd-, verf-, olie-, papier- en pelmolens.
Ook de houthandel en de tientallen scheeps-
werven droegen ertoe bij dat de Zaan een
belangrijk industriegebied werd." Dat 't Juf-
fertje op een vlot stond en daardoor naar de
wind kon worden gedraaid moet naar het rijk
der fabelen worden verwezen. In mijn ogen
heeft Boorsma (De Zaende, 1949, blz. 174-
180) daar voor altijd mee afgerekend. Men
was eind 16e eeuw bekend met principes
waardoor een molenlichaam kon worden
gedraaid. Een nog veel steekhoudender argu-
ment is dat het vlot van gigantische afmetin-
gen moet zijn geweest, want anders was de
molen omgewaaid. Als zelfs paltrokken door
de kracht van de wind zijn omver geworpen,
dan lijkt het niet waarschijnlijk dat een drij-
vende molen ditzelfde lot bespaard zou blij-
ven. Het is jammer dat een dergelijke misvat-
ting in een goed boek voor moet komen. Ik
ken de auteur van dit deel van het verhaal en
heb hem op de hoogte gebracht van deze
misser. Ondanks deze fout zou ik willen zeg-
gen, kopen, al is het alleen maar om met deze
werkwijze kennis te maken.

Ger Jan Onrust

Nagekomen boekennieuws
Eind april/begin mei kwam er opeens een
ware stroom nieuwe Zaanse publikaties. Ik
bespreek deze nieuwe boeken kort.
- Jan Groenhart, Noord-Holland in aquarel.

Een mooi boek over het werk van een Zaan-
se kunstenaar. De begeleidende tekst is van
de hand van Rob van den Dobbelsteen. Het
is wel een duur boek: f 69,50. De uitgever is
Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

- J.J. Schilstra, L. Brandts Buys, C. de Jong,
De stolp te kijk. Ook een uitgave van Stich-

639



ting Uitgeverij Noord-Holland. Een mooi
boekje over stolpboerderijen van f 29,50.
Sjaak Veth, Nostalgie rond de Hembrug.
Zaandammer Veth tekende de Hembrug,
zocht er foto's bij en maakte begeleidende
teksten. Het spijt me, maar ik kan de vettige
houtskooltekeningen niet mooi vinden. Een
uitgave van Amor Vincit Omnia van f 24,90.
Laurens H. Wals Lzn, Toen...'35-'45 Crisis
Oorlog Vrede. Wals is een Landsmeerder
die herinneringen ophaalt. Primitieve teke-
ningen illustreren zijn verhaal. Het boekje
kost f 12,50.
Drs. J.C.N. Raadgelders. De titel van dit

boek is mij op dit moment nog niet bekend.
Jos Raadsgelders is 16 mei j.l. gepromo-
veerd op een proefschrift over de overheid
en de overheidszorg in Alkmaar, Bever-
wijk, Purmerend en Zaandam/Zaanstad
tussen 1600 en 1980. Hij promoveerde bij
professor van Braam. Het boek wordt uitge-
bracht door de VNG-uitgeverij, de prijs is
nog niet bekend.
Tot slot: Naar aanleiding van het 125-jarig
bestaan van de Mavo-Zaandijk zal een
boekje verschijnen. Verdere gegevens ont-
breken nog.

Ger Jan Onrust

Overplaatsing van een 18e-eeuwse woning (2)
Zaankanter René Prins ontdekte een aantal
jaren geleden een oud Zaans houten pand in de
Zaansteeg in Zaandam. Onderzoek leerde hem
dat het een 18e-eeuwse woning was. Hij ont-
wikkelde plannen om de woning te verplaat-
sen. In het vorige nummer werd het eerste deel
van zijn wedervaardigheden geplaatst. Hier-
achter volgt het tweede deel.
Aanvankelijk had het huis één toegangsdeur,
in het woonvertrek recht tegenover de bedste-
de. Doordat later de afluyving werd aange-
bouwd moest dit deurkozijn een balkvlak
verplaatst worden, om in de kopgevel van de
afluyving een smuigertje of schouwtje te
kunnen maken. Het betegelde kolkje was
overigens nog aanwezig onder de houten vloer.
De oorspronkelijke plaats van de toegangs-
deur was terug te vinden door een inkeping ter
hoogte van de bovendorpel in de skeletstijl en
verschillende aanhelingen van de getrapte
weeg. Literatuur:
3. Blees aan de Westzijde. Blz. 62

Tegelijk met het aanbouwen van de afluyving
en het verplaatsen van de toegangsdeur, wel-
ke dus een tussendeur werd, was het nodig een
nieuwe toegangsdeur te maken. Het (nieuwe)
gebruikte deurkozijn van een geheel ander
pand werd in de oostgevel geplaatst. Doordat
het deurkozijn 118 cm breed was en de tussen-
maat van de skeletstijlen 105 cm was werd de
ene skeletstijl 10 cm en de andere skeletstijl 3
cm ingekroosd. Ook het verplaatste oorspron-
kelijke deurkozijn in de westgevel werd op
deze manier in de skeletstijlen ingelaten.
Aanvankelijk dacht ik dat het "fouten" tijdens
de bouw waren. Door onderzoeken naar de
profileringen, houtzwaarden en de verschil-

lende verflagen kon worden afgeleid dat het
deurkozijn in de oostgevel geheel afweek van
het deurkozijn in de westgevel en er, dus later,
was bijgekomen als toegangsdeur.

Met het aanbouwen van de afluyving ver-
dween waarschijnlijk ook de smuiger en het
houten onderschot van de zuidgevel. Hier-
voor kwam in de plaats een gemetselde gevel
met één Empire schuifruim vrijwel recht onder
de nok. Later, vóór ca. 1893, werd dit schuif-
raam verplaatst en kwam er een tweede schuif-
raam bij. Dit was duidelijk in het metsel werk
te zien door een oude rollaag onder het eerste
en later verplaatste schuifraam. De nieuwe
stookplaats in het woonvertrek kwam nu op
de plaats van de oude toegangsdeur in de
westgevel en waarschijnlijk werd tegelijk het
voorhuis verbouwd tot keuken met een keu-
kenschouwtje. Het voorhuis en de latere keu-
ken heeft als enige daglichttoetreding een
raam in de noordgevel gehad. Doordat dit
raam er reeds uitgesloopt was dacht ik dat er
ooit een dooddeur had gezeten. Door het te-
rugvinden van de inkepingen van de boven-
en onderdorpel van een raamkozijn moest ik
dit idee laten varen. De plaats van de groten-
deels weggesloopte kelder heeft nogal wat
moeilijkheden gegeven bij het zoeken naar de
oorspronkelijke platte grond. De plaats van de
"drijvende" kelder was normaal, aan de koele
kant van het huis, in de noord-oost hoek. Het
bleek dat de opkamer (60 cm boven de vloer)
kleiner was dan de kelder (120 cm onder de
vloer). Dit was ongebruikelijk omdat het
gedeelte van de kelder onder de vloer van het
voorhuis maar 120 cm diep was en de rest van
de kelder 180 cm diep. Door kleuronderzoek
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Plattegrond van het pand
aan de Zaansteeg,
de situatie omstreeks 1740.

te doen aan de wanden en het plafond kon de
juiste plaats van de wand tussen de opkamer
en het voorhuis worden bepaald en kon wor-
den vastgesteld dat vanaf het begin de opka-
mer kleiner was geweest dan de kelder.

Het kleuronderzoek geeft ook een goed beeld
van hoe de oorspronkelijke plattegrond was.
Door het opzoeken van de verschillende verf-
lagen aan balken, stijlen, wanden en plafonds
kan een goed overzicht worden gemaakt van
de gebruikte kleuren vanaf het begin tot op
heden. Alle vertrekken van het oorspronkelij-
ke gedeelte hadden een beige grondlaag. Het
voorhuis had als eerste verflaag grijs, in de
opkamer met bedstede was dit mosgroen. Het
woonvertrek heeft als eerste laag lichtblauw
gehad, en de bedstede in het woonvertrek had
alleen de beige grondlaag als eerste verflaag.
In de later aangebouwde afluyving was als
eerste laag lichtblauw gebruikt. Kleuronder-

zoek aan de gevels was moeilijker door de
verweerde verflagen. In ieder geval is de
getrapte weeg van de oostgevel oorspronke-
lijk geteerd geweest en daarna achtereenvol-
gens zandsteenkleurig, blauwgroen, mosgroen
en donkergroen geweest. Op de voor- en
onderschotten vond ik achtereenvolgens zand-
steenkleur en verschillende kleuren groen. De
getrapte weeg van de westgevel waar later de
afluyving tegen aan werd gebouwd was grijs
geschilderd en was mogelijk de grondlaag.

De bedoeling is dat het huis herbouwd wordt
zonder afluyving, maar wel een balkvak gro-
ter. Verder wil ik het zoveel mogelijk terug-
brengen naar de oorspronkelijke toestand van
rond 1740. Het voorhuis wordt keuken; kelder
en opkamer worden kelder en bijkeuken en
het woonvertrek blijkt woonvertrek.

René Prins

Vrijwilligers gezocht
Van 20 juni tot en met 2 september is er in de Lelie op de Zaanse Schans een tentoon-
stelling te bezichtigen getiteld 'Wind en Water in Overvloed'. In verband met de
personele bezetting zijn wij op zoek n?»ar vrijwilligers die een dag of een dagdeel per
week bereid zijn om als suppoost en/of rondleider bij de tentoonstelling aanwezig te zijn.
Indien u belangstelling heeft kunt u zich wenden tot de museumcoördinator:

Alice van Diepen, Hoogstraat 32
1541 KZ KOOG AAN DE ZAAN
(Kantoor in Gemeentearchief Zaanstad tel. 075-552233)
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit De
Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander en De
Zaanse Gezinsbode.

17 februari
B en W van Wormer willen in principe medewer-
king verlenen aan het plan van een Engelse project-
ontwikkelingsmaatschappij om in het pand Bata-
via aan de Veerdijk ruim twintig huurappartemen-
ten en enige kantoren te vestigen. Vóór het tot
uitvoering van het plan kan komen moet eerst het
bestemmingsplan Nieuweweg worden veranderd;
het pand is nu bestemd voor industrie en detailhan-
del. Een van de redenen waarom Wormer aan de
plannen meewerkt is dat men de toekomst van het
monumentale pand wil veilig stellen. De project-
ontwikkelingsmaatschappij (Pinecraven Develop-
ments PLC) heeft het pand vorig jaar gekocht van
Meubelcentrale Breedweer.

22 februari
De Cultuurprijs van Zaanstad over het jaar 1989 is
toegekend aan de Stichting Federatie van Zaanse
Natuurliefhebbers, het overkoepelend orgaan van
tien verschillende Zaanse natuurverenigingen. De
Stichting wil het geld dat de prijs oplevert (driedui-
zend gulden) spenderen aan de uitbreiding van het
natuurmuseum in de voormalige kleuterschool De
Kemphaantjes, naast de kinderboerderij in het
Darwinpark. De gemeente motiveerde de toeken-
ning van de prijs met de constatering dat de Stich-
ting zich sterk verbonden heeft getoond met Zaan-
stad en het culturele leven heeft verrijkt.

22 februari
Het boek 'Kijken naar weidevogels', dat werd
samengesteld door fotograaf Oene Moedten tekst-
schrijver Joop Brinkkemper, is door de gemeente
Zaanstad onderscheiden met de 'Prijs van Bijzon-
dere Waardering'. De samenstellers van het boek,
dat al in 1988 in de boekhandel kwam, lieten weten
te hopen dat de aandacht die de prijsuitreiking
kreeg, tot gevolg zou hebben dat meer mensen in
vogels geïnteresseerd raken. Ter gelegenheid van
de prijsuitreiking hielden Moedt en Brinkkemper
een kleine expositie in de Bannehof.

22 februari
De panden Westzijde 116 en 118 (waarin ooit

waren gevestigd VSM homeopathische genees-
middelen en de Hertenapotheek) komen niet op de
gemeentelijke monumentenlijst. Daartoe was een
verzoek ingediend door de Stichting Zaans Schoon,
die meent dat de gebouwen om architectonische-
historische redenen niet gesloopt mogen worden.
Het RIAGG wil de panden vervangen door een
twee verdiepingen hoog kantoorgebouw, dat dich-
ter bij de Westzijde komt te staan dan de huidige -
i n verdan staande - panden.

24 februari
B en W van Zaanstad gaven opdracht tot een
inventariserend onderzoek, om in aanmerking te

komen voor een subsidie uit het (nieuwe) provin-
ciale fonds voor 'ongeorganiseerde recreatieve
voorzieningen in de openlucht'. Indien Zaanstad
een bijdrage uit het fonds verwerft, wil men in ieder
geval het al lang gewenste fietspad rond de Zaanse
Schans aanleggen.

27 februari
De restauratie van het houten monument Weiver l
te Westzaan verloopt voorspoedig. Het 18e-eeuw-
se (en mogelijk zelfs 17e-eeuwse) woonhuis wordt
gerestaureerd door de voorzitter van Zaans Schoon
D. van Leeuwen, die verwacht het pand rond
kerstmis te kunnen betrekken. Het pand wordt de
aannemer Somass uit Wormer in originele staat
hersteld.

3 maart
Gemeente Zaanstad zal als opdrachtgever van
bouwwerken het gebruik van tropisch hardhout
zoveel mogelijk tegen gaan. Aannemers zullen bij
iedere bouwopdracht alternatieven worden aange-
geven voor het gebruik van hout uit de tropische re-
genwouden. Bij het afgeven van bouwvergunnin-
gen wordt een nieuwsbrief gevoegd die de adspi-
rant-bouwers moet wijzen op de snelle afbraak van
de regenwouden.

7 maart
In opdracht van de gemeente Zaanstad is het onge-
dierte in de Nederlands hervormde kerk aan de
Zuiderhoofdstraat te Krommenie verdelgd. Het
houten geraamte van het torentje van het kerkje
heeft flink te lijden gehad van houtworm en van de
bonte knaagkever.

7 maart
In het Molenmuseum werd met een overzichtsten-
toonstelling de vorig jaar overleden Zaanse schil-
der Jan de Boer geëerd. Op de expositie hingen
ruim 50 werken.

17 maart
Het historische pand 'Herinnering' aan de Veer-
dijk te Wormer onderging een grondige opknap-
beurt. Eigenaar bouwbedrijf Minnesma/Van Braam
herstelde het betonnen skelet van het pand en
voegde de muren opnieuw. De eigenaars van het
pand hadden geen subsidie aangevraagd, ofschoon
de kosten 70.000 gulden zouden bedragen. ,,Wij
vinden dat ons pand er fatsoenlijk uit moet zien",
aldus een woordvoerder van de bouwcombinatie.

20 maart
De provincie Noord-Holland wil een aantal water-
staatkundige objecten in de Zaanstreek op de pro-
vinciale monumentenlijst plaatsen. Deze zijn: de
Westzanersluis te Nauerna, scheepvaartbakens op
het Pont-eiland en aan de Nicolaasstraat, gemaal
Het Leven te Zaandijk, De Hanenpadsluis in de
Zuiddijk te Zaandam, de Schermersluis te West-
zaan, de seinmast bij gemaal De David te Assen-
delft,, de gedenkstenen van de Zaandijkersluis en
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van de Horndersluis te Krommenie en de sluis bij
de Westzaner Overtoom.

20 maart
Het vogelhuis in het Agathapark te Krommenie is
in oude luister hersteld. Dat is het gevolg van een
april vorig jaar gestarte actie van J. Raap. Hij kon
het verhaal van het park niet langer aanzien, verza-
melde vrijwilligers om zich heen en wist 8500
gulden te vergaren om het herstel van de kooi te be-
kostigen.

29 maart
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verklaar-
den het bezwaar van Genius Klinkenberg tegen
plaatsing op de provinciale monumentenlijst van
het pand Noordeinde 66 ongegrond. GS menen dat
er nog steeds goede mogelijkheden tot behoud van
het pand zijn. Een van de mogelijkheden is dat het
pand verplaatst en elders gerestaureerd wordt. In-
dien dat gebeurt moet het pand een monument zijn,
ook al in verband met de mogelijkheid van subsi-
dieverschaffing.

29 maart
De renovatie van de begraafplaats in Oost-Knol-
lendam, Neerlands laatste begraafplaats in particu-
liere handen, moet doorgaan. Daar waren de leden
van de 'Vereniging tot instandhouding van de
begraafplaats in Oost-Knollendam' het in verga-
dering roerend over eens. Over de vraag of er een
urnenmuur moet komen of een lantaarn met per-
manente verlichting werd fel gediscussieerd.

30 maart
Aan de Oostzijde te Zaandam werd de eerste paal
geslagen voor het winkel- en kantorenproject
'Zaanveste'. Het is de bedoeling dat de bouw aan
het einde van het jaar is voltooid. Zaanveste wordt
gebouwd op een verwilderd stuk land ter hoogte
van Sporthal De Struyck en krijgt drie verdiepin-
gen. Op de begane grond komt de vestiging van een
Dekamarkt, de bovenste twee lagen worden kan-
toorruimte.

30 maart
Centraal Woningbeheer heeft toestemming gekre-
gen het voormalige raadhuis op de Burcht te Zaan-
dam te restaureren en opnieuw in te richten. Vol-
gens plan zal de benedenverdieping van het pro-
vinciale monument worden ingericht als culturele
en representatieve ruimte, met daarbij een zaal
voor circa honderd personen. De eerste en de
tweede verdieping zullen hoofdzakelijk voor
wooneenheden worden gebruikt. Het gemeente-
huis verkeert in zeer slechte staat. De restauratie
zal onder meer bestaan uit funderingsherstel en het
opnieuw stukadoren van de buitenkant.

3 april
De oud-verzetsstrijders hebben zich aangesloten
bij de al langere tijd uit de bevolking klinkende
roep om een Zaans Historisch Museum. De oud-
verzetsstrijders hopen dat in dit museum een hoek-
je voor het voormalige verzet kan worden inge-

ruimd. Zij deden hun verzoek tijdens een tenstoon-
stelling in de Bannehof over de oorlog.

4 april
Zaanstad heeft een monument gekregen voor de
171 in de oorlog omgekomen joodse inwoners. Bij
de opening van de expositie over de oorlog werd dit
door wethouder Brinkman bekend gemaakt. Het
monument bestaat uit een herinneringsboek waar-
in de namen van de 171 slachtoffers zijn opge-
schreven; van de twee-jarige Peter Werner tot de
88-jarige Emma Juchenheim-Steinberg.

9 april
Het gemeente-archief Zaanstad krijgt uit het depot
van het Rijksarchief te Haarlem de beschikking
over 185 strekkende meter archiefmateriaal van de
voormalige Zaangemeenten. De gemeente heeft de
minister van cultuur verzocht de archieven over te
dragen.

10 april
Het bestuur van de winkeliersvereniging DOKA
zal zich gaan inspannen voor het behoud van het
oude raadhuis van Krommenie aan de Zuider-
hoofdstraat. Het raadhuis staat voor een deel onge-
bruikt en gaat snel achteruit. Dat is de winkeliers-
vereniging een doorn in het oog.

17 april
Eindelijk lijkt de redding van De Held Jozua, de
vervallen paltrokmolen in het voormalige Westzij-
derveld, in zicht te komen. Eigenaar J. Koeman
heeft de molen voor 100.000 gulden verkocht aan
de 'Stichting Vrienden van de Held Jozua'. Deze
stichting, Koeman, de gemeente en de 'Stichting
Paltrok De Held Jozua' gaan op zoek naar spon-
sors, subsidieverschaffers en andere mogelijkhe-
den om de restauratie van de molen te bekostigen.
In de voormalige houtloodsen van de molen komt
waarschijnlijk een koffieshop, op het veld achter
de molen een kinderboerderij.

20 april
Het gemeentebestuur van Zaanstad heeft twee
externe bureaus in de arm genomen om een strate-
gisch plan te ontwikkelen voor het Zaanoeverpro-
ject. Deze bureaus moeten onderzoeken welke
reeds geopperde ideeën het snelst kunnen worden
uitgevoerd. In november komt er een eindrappor-
tage. Wethouder Pans (die de Zaanstreek verlaat;
hij is benoemd tot burgemeester van Rosmalen)
toonde zich tevreden over de voortgang van het
Zaanoeverproject. „We merken dat de visie van
het bureau Koolhaas steeds meer als een definitief
plan wordt beschouwd", aldus Pans.

20 april
De leden van de commissie Monumentenzorg van
Provinciale Staten van Noord-Holland bezochten
de Zaanstreek, om in Assendelft, Westzaan en
Koog de objecten te bekijken die zijn voorgedra-
gen voor de provinciale monumentenlijst. In totaal
werden ongeveer 35 woningen en boerderijen be-
keken.
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21 april
De Zaan zal deze zomer centraal staan in het Toer-
in prorgramma. In augustus zal in de Baai van
Zaandam (die tot voor kort nog gewoon de Oude
Haven heette) een groot waterspektakel plaats
vinden en er zal een aantal exposities en uitvoerin-
gen aan de waterkant worden gehouden.

21 april
De externe adviescommissie 'Zaanse Schans
Waarheen?' bracht het rapport 'Spijkers met kop-
pen' uit. Elders in deze Anno wordt daar uitvoerig
op ingegaan.

25 april
De Sint Bonifatiuskerk te Zaandam vierde haar
negentigste verjaardag. Het pand werd op 28 mei
1900 ingewijd.

25 april
Het comité Jisp Zelfstandig schreef, in een laatste
poging om de samenvoeging tot Wormerland af te
wenden, een brief aan de Eerste Kamer. De sena-
toren worden hierin opgeroepen tegen de voorge-
stelde herindeling van Waterland te stemmen.

26 april
De beheerders van papiermolen De Schoolmeester
te Westzaan kregen een bedrag van 5000 gulden
overhandigd door hoofdcommissaris Van Es van
gemeentepolitie Zaanstad. Dat bedrag was bijeen-
gebracht door de bezoekers van de receptie ter
gelegenheid van de opening van het nieuwe poli-
tiebureau De Guishof.

NB. De datum aan het begin van een stukje verwijst
naar de dag van publikatie in de krant, en dus niet
naar de dag van de gebeurtenis.

juni 1990 Tentoonstelling
'Nieuwbouwwoningen
Zaanoeverproject'
Openbare bibliotheek,
filiaal Krommenie,
Kervelstraat 189, tel. 2151 11

20 juni 1990 Tentoonstelling
'Zaanoever-architectuur:
visie en

30 juni 1990 'fictie' (Toer-In evenement)
De Zienagoog,
Westzijde 39, Zaandam
(open:di/vr 12.30- 16.30,
za 10.00- 17.00)

30 juni 1990 Zaanse Architectuurroute
(Toer-In) Routebeschrijving
bij Zaanse VVV,
Gedempte Gracht 76, Zaandam

20 juni 1990- Tentoonstelling 'Van Westsaener
11 juli 1990 sluis tot Zaangemaal'

(Toer-In) Projectbureau
Zaanoevers, Westkade 2, Zaandam
(open:ma/vr 10.00-12.00,
14.00- 16.00)

20juni 1990- Tentoonstelling 'Wateren Wind
2 sept. 1990 in overvloed' (Toer-In)

Kijkschuur De Lelie,
Zaanse Schans, Zaandam
(open:di/zo 10.00- 17.00;
entree volw. ƒ l,-)

20 juni 1990- Fietstocht door de Zaanstreek:
2 sept. 1990 door polderlandschap,

langs historische panden en water
partijen (Toer-In).
Routebeschrijving bij
Zaanse VVV of Kijkschuur
De Lelie op de Zaanse Schans
(kosten ƒ 2,-)

20 juni 1990- Tentoonstelling
2 sept. 1990 'Getekende schepen':

scheepstekeningen van Zaandam-
mer Rens Lensselink uit het Ge-
meentearchief Zaanstad (Toer-In)
Oudheidskamer,Lagedijk 80,
Zaandi jk (open: di/vr 10.00-12.00,
14.00- 16.00, zo 14.00- 16.00;
entree volw. ƒ 2,50, kind. tot
12 jaar ƒ 1,50)

18 aug. 1990 Folkloredag op de Zaanse Schans
Info Zaanse VVV

aug. 1990 Expositie
'Bouw Dr. Den Uylbrug':
fototentoonstelling over de tot
standkoming van deze brug in
Zaandam (Toer-In)
Kantine van roei- en zeil
vereniging ZZV,
Havenstraat, Zaandam
(open: nog niet bekend)
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