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Een goed gevuld museum
Op de ledenvergadering van de Vereniging
van Vrienden van het Zaanse Huis, kwam als
reactie op het rapport 'Spijkers met koppen',
het onderwerp 'een toekomstig Zaans mu-
seum' ter sprake. Als museumcoördinator in
de Zaanstreek spitsten mijn oren zich onmid-
dellijk.

Naar aanleiding van het pleidooi voor een
Zaans museum van de heer Klaas Woudt,
kwamen er vanuit de zaal een tweetal opmer-
kingen, waar ik in dit artikel op terug wil
komen.

zolders en onder afdakjes museale voorwer-
pen liggen, waarvan velen het bestaan niet
weten. Wel vroeg hij zich bezorgd af of er
lijsten waren van al die verspreide voorwer-
pen.

Tijdens de jaarvergadering heb ik vanuit mijn
functie als museumcoördinator ter plekke een
korte reactie gegeven op bovenstaande op-
merkingen. Op deze plaats zou ik graag nog
iets uitvoeriger op de problematiek in willen
gaan. In museum termen vertaald werd door de
sprekers gesproken over twee basistaken van

De eerste opmerking kwam van de heer
J. Schipper. Hij vroeg zich af of er in de
Zaanstreek voldoende museale voorwerpen
waren om een nieuw museum mee te kunnen
vullen. Zo niet, en die mening was hij toege-
daan, waar dan mee te beginnen? Bouwen we
eerst een museum, waarna de collectie 'van-
zelf' komt, of stellen we allereerst een verza-
melbeleid vast, zodat er over vijf jaar mis-
schien een goede collectie is ontstaan en met
een gerust hart aan de bouw van het museum
kan worden begonnen. De heer J. van Neck
reageerde daarop met de mededeling dat er in
ieder geval op de Zaanse Schans her en der op

musea: verzamelen en registreren. Hoe be-
langrijk zijn deze taken in het licht van een
nieuw Zaans museum?

Registreren
Om met de tweede spreker te beginnen, lijsten
met voorwerpen zijn er misschien nog net,
maar dan heb je het voor een groot deel van het
Zaans cultureel erfgoed wel gehad. Van een
uitvoerig registratiesysteem, met inventaris-
nummer, beschrijving van het voorwerp, ge-
gevens over de herkomst en bijvoorbeeld in-
formatie over relevante literatuur is nog geen
sprake.
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Hoewel men de Zaanse Schans tot nu toe niet
als museum heeft willen erkennen, zou dat
naar mijn mening wel moeten gebeuren. Maar
dan niet alleen vanuit het oogmerk van subsi-
die, zoals in 'Spijkers met koppen' aangera-
den wordt! De Zaanse Schans is (onder meer)
een museum omdat het beschikt over een
museale collectie. Die bestaat niet alleen uit de
gebouwen, maar bijvoorbeeld ook uit de col-
lectie van het bakkerijmuseum, een deel van
de collectie van het Stijlkamermuseum en wat
er verder nog op zolders en onder afdakjes
aanwezig is.

Het bewaren van cultureel erfgoed brengt ook
de plicht met zich mee om het te ontsluiten, dat
wil zeggen te registreren en te documenteren.
Aan deze functie heeft de Zaanse Schans tot
nu toe niet veel aandacht besteed. Dat zal
moeten veranderen op het moment dat het
bestuur het door 'Spijkers met koppen' voor-
gestelde uitganspunt voor een nieuw beleid
accepteert: namel ijk dat de Zaanse Schans een
belangrijke functie te vervullen heeft bij het
behoud en de presentatie van Zaanse cultuur-
historische waarden.

Deltaplan
Verbetering in de collectieregistratie geldt niet
alleen voor de Zaanse Schans, maar voor
vrijwel alle Zaanse musea. Zij onderscheiden
zich hiermee niet van de meeste andere Ne-
derlandse musea. In het in jul i verschenen
'Deltaplan voor het cultuurbehoud' van het
ministerie van WVC, staat letterlijk te lezen:
"Voor wat de musea betreft, moet worden
geconstateerd dat het daar in veel gevallen aan
een goede beschrijving van de collectie ont-
breekt."

Het Deltaplan beoogt de achterstanden op het
gebied van behoud en conservering van ons
cultureel erfgoed in te halen. Tot en met 1992
is een extra bedrag van circa zestig miljoen
gulden uitgetrokken om aan deze doelstelling
enigszins tegemoet te komen. Maar, meer dan
de helft daarvan is bestemd voor de rijksmu-
sea, en je kunt op je vingers natellen dat het
bedrag bij lange na niet voldoende is om alle
achterstanden, zo ze al in kaart gebracht zijn,
in te halen.

Om die achterstanden überhaupt in te kunnen
halen zullen ze eerst op tafel moeten komen.
Opnieuw een reden voor een goede admini-
stratie en registratie van de collectie.

PC-museumproject
Inhakend op het automatiseringsproject van
de Nederlandse Museumvereniging (het PC

museumproject), heeft de Stichting Steun
Musea Zaanstreek als één van haar prioritei-
ten de registratie van de collecties in de Zaanse
musea ter hand genomen. Met steun van de
provincie kon de via het PC museumproject
speciaal uitgekozen apparatuur aangekocht
worden. Hoewel de werkzaamheden nog in
een beginstadium verkeren, is het de bedoe-
ling de collecties van de Zaanse musea één
voor één in te voeren. Gezien de omvang van
het werk zal dit project zich over enkele jaren
uitstrekken. Voor de invoer zullen we een
beroep moeten doen op vrijwilligers (aan-
meldingen welkom!) of op werkervarings-
projecten van het arbeidsbureau.

Voordelen van een geautomatiseerde collec-
tieregistratie zijn onder meer een grotere
toegankelijkheid van de collectie (met name
die delen die in depots, op rommelzolders en
onder afdakjes staan) en een vergemakkelijking
van de uitwisseling van gegevens.

Om de collecties in de computer in te kunnen
voeren moeten de gegevens van de voorwer-
pen wel bekend zijn. Aangezien de musea zelf
(nog) niet over computerapparatuur beschik-
ken, blijft de handmatige registratie voorals-
nog bestaan. De Zaanlandse Oudheidkamer
heeft een groot deel van de collectie al op
registratiekaarten staan, vandaar dat de col-
lectie van dit museum als eerste in aanmerking
komt om in de computer ingevoerd te worden.
Deze winter zal een start worden gemaakt met
de handmatige registratie van de collecties
van het Bakkerijmuseum en het Stijlkamer-
museum. Meer dan de genoemde lijsten zijn
hier nog niet aanwezig. Op termijn kunnen
deze gegevens op hun beurt ingevoerd worden
in de computer.

Verzamelbeleid
Er is nog een belangrijke reden om tot een
goede registratie van het Zaans cultureel erf-
goed te komen. Een reden die samenhangt met
het onderwerp dat de heer Schipper aansneed.
Gezien de Zaanse museumsituatie, met ver-
schillende deelcollecties verspreid over meer-
dere musea, is een goede ontsluiting van de
collecties noodzakelijk om eventuele hiaten in
de verzamelingen te kunnen constateren.

Het is natuurlijk niet zo dat door een goede
registratie het aantal voorwerpen in museaal
bezit groter wordt. Er zullen weliswaar voor-
werpen op tafel komen die nu vergeten in
hoekjes en kastjes liggen, maar daarmee heb je
nog niet direct een nieuw museum gevuld. In
een nieuw museum zullen naast reeds aan-
wezige voorwerpen ook nieuwe voorwerpen
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een plaats moeten krijgen. Dat daarbij een
weloverwogen verzamelbeleid, zoals de heer
Schipper al opmerkte, een vereiste is, lijkt mij
vanzelfsprekend. Inventarisatie en registratie
van het bestaande culturele erfgoed in de
Zaanstreek dienen als hulpmiddel bij het be-
palen van een verzamelbeleid.

Verzamelen en registreren hebben dus nauw
met elkaar te maken. Een goed gecoördineerd
registratiebeleid en een goed doordacht
verzamelbeleid zijn essentieel voor het slagen
van de plannen voor een Zaans museum. Ik

denk echter niet dat het noodzakelijk is om elk
voorwerp een nummertje en een beschrijving
te geven alvorens te kunnen gaan werken aan
een nieuw museum. Ontsluiting van de col-
lecties betekent op haar beurt aandacht voor
die voorwerpen en in het verlengde daarvan
aandacht voor het totaal van het Zaans cultu-
reel erfgoed. Bij het opstellen van plannen
voor een Zaans museum is die aandacht nood-
zakelijk en coördinatie van het museumbeleid
onmisbaar.

Alice van Diepen

Geen nieuws onder de zon
Mijn stukje in de vorige Anno had een onver-
wacht gevolg. Ik schreef over de wenselijk-
heid van een Zaans museum in de Schans en
Evert Smit reageerde daarop door me een oud
idee uit 1920 toe te sturen.
En wat bleek me daaruit? Zeventig jaar gele-
den smeedde een groep van zes plannen voor
een windmolenmuseum en twee van hen
stelden de Kalverpolder voor als vestigings-
plaats. Het lijkt me aardig om hier even bij stil
te staan.
Allereerst: 1920. De Kalverpolder was nog
niet doorsneden door de Leeghwaterweg, in
plaats van de Julianabrug was er een voetveer.
Molenliefhebbers weten uit hun hoofd welke
molens er langs de dijk hebben gestaan, dat de
(oude) Kat in 1920 nog een oliemolen was en
de al onttakelde Os door een motor werd
aangedreven, dat de Grootvorst toen mooi
stond te wezen en de minder fraaie houtmeel-
fabriek de Haan in de plaats was gekomen van
de 16 jaar eerder naar Groesbeek verplaatste
Vergulde Haan. Er stonden in elk geval heel
wat meer molens in onze streek dan nu. Maar
de klad zat er in. De klad zat er zó in dat Frans
Mars in 1925 zijn verontrusting vorm gaf in
een initiatief dat tot oprichting van 'De
Zaansche Molen' leidde. Wie waren nu de zes
die 70 jaar geleden over een museum van
windmolens delibereerden? Twee van hen
waren molenmaker: Pieter Boorsma en Gerrit
Husslage. Er was een architect bij, Mart J.
Stam. In onze verenigingsuitgave 'Gebouwd
in de Zaan-streek' valt te lezen dat hij niet de
minste was. Dan was er Evert Smit, in 1920
een jonge, 35-jarige uitgever (en niet alleen
van De Zaanlander, maar ook van een aantal
Zaanse publikaties) en telg uit een belangrijk
Koogs geslacht. Tenslotte waren er twee Am-
sterdammers bij: mr. A. Loosjes, destijds re-
dacteur van het ti jdschrift 'Buiten ' , en
C. Visser, die als administrateur van' Hendrick

de Keijser' weet had van monumentenzorg en
restauratie. Beiden zouden in 1923 betrokken
zijn bij de oprichting van de landelijke vereni-
ging 'De Hollandsche Molen'.
Hun plan voor een museum in de Kalver-
polder was nog niet veel meer dan een aanzet,
een verkenning. Boorsma, vaardig met de pen,
ging er nog het diepst op in. Hij stelde de
oprichting van een vijftal voorbereidende
commissies voor en benadrukte - met Loosjes
- dat er een museum van nationale allure zou
moeten ontstaan. Husslage inventariseerde,
hij stelde een lijst van 22 molens samen die in
de Kalverpolder naar zijn oordeel een plaats
moesten krijgen. Achteraf beschouwd kunnen
we deze eerste aanzet tot een openluchtmuseum
in onze streek dan wel afdoen met de consta-
tering dat het plan het niet haalde, maar het is
toch uiterst curieus dat 40 jaar later de Zaanse
Schans op exact dezelfde plaats ontstond! De
visie van de zes plannenmakers vertoont op-
vallende overeenkomsten met die van de
Zaankanters die later zo bewonderenswaardig
de Schans wisten te realiseren. Dat is op z'n
minst het signaleren waard. Het is ook aardig
om te constateren dat de industriemolens, die
aan de Schans een extra Zaans accent geven,
toch een bescheiden verwerkelijking zijn van
wat de zes voor ogen heeft gestaan.
Kort geleden discussieerden we in De Lelie
over de toekomst van de Schans, naar aanlei-
ding van het rapport' Spijkers met koppen'. Het
is nodig dat deze discussie wordt voortgezet,
niet verzandt, tenslotte vrucht zal dragen. De
toeristenstroom kreeg een omvang die niet
was voorzien en het is goed om vast te stellen
dat de integere uitgangspunten daardoor aan
erosie onderhevig zijn.
Terecht wordt in 'Spijkers met koppen' een
aantal suggesties aangedragen om die integri-
teit veilig te stellen. Naar mijn mening even
terecht worden in het rapport voorstellen ge-
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De Halerhroek of
Kalverpolder telde een

groot aantal molens.

daan om ook andere elementen uit het Zaanse
verleden - andere elementen dan alleen de
houtbouw - in de Schans te tonen. Het gaat
daarbij dan om cultuurhistorie en industriële
geschiedenis. Minder gelukkig lijkt me het
geopperde idee om vanaf de Schans een pontje
naar de Oudheidkamer te laten varen. Het zo
waardevolle Zaandijkse museum zou de toe-
ristische druk niet aankunnen, sterker nog: het
zou er aan bezwijken. Je moet er niet aan
denken dat bij regenachtig weer groepen toe-
risten met natte regenjassen het kl imato-
logische evenwicht - zo dat er is - zouden ver-
storen. De enige manierom met succes andere
aspecten van de Zaanstreek te tonen, is in of
vlak bij de Schans zelf.

Er zou een museum moeten komen met de
nadruk op de 19e-eeuwse industriële ontwik-
keling van de streek, maar die niet alleen. Een
museum dat levendig genoeg is, voldoende
'spanning' biedt, om als toevoeging aan de
Schans vele toeristen te boeien. Er zal nog veel
water door de Zaan moeten gaan vóór alle
geesten daarvoor rijp zijn en de middelen - die
door het doel geheiligd worden - daartoe ge-
vonden zijn. Er is een visie nodig, die vergele-
ken kan worden met die van hen die de Zaanse
Schans van de grond kregen. Een visie ook als
die in 1920 sprak uit de plannen van Stam,
Boorsma, Husslage, Smit, Loosjes en Visser!

Klaas Woudt (met dank aan Even Smit)

Spijkers met koppen
De belangstelling van de leden voor de jaar-
vergadering was niet groot. Dat was een te-
leurstelling. Uitgerekend nu, anno 1990, is er
voor Vrienden van het Zaanse Huis, alle
aanleiding om alert te zi jn. Er gaat de komende
periode het nodige veranderen op de Zaanse
Schans, en je zou verwachten (en ook hopen)
dat juist leden van de vereniging die ooit
ontstond als 'Vrienden van de Zaanse Schans'
zich daar betrokken bij voelen, zich daarvan
op de hoogte willen stellen. Vanuit die ge-
dachte had het bestuur voor het deel van de
jaarvergadering na de pauze een discussie
over het rapport 'Spijkers met koppen' gepro-
grammeerd, over het rapport dat onlangs werd
uitgebracht door de Adviescommissie 'Zaanse
Schans Waarheen?" Een discussie door

zwaargewichten over een onderwerp dat de
leden, naar mag worden aangenomen, ter harte
gaat. Helaas waren slechts circa 40 belang-
stellenden op komen dagen.

Over de discussie dan maar. Daar werd - op
persoonlijke titel - aan deelgenomen door prof.
dr. L.A. Ankum (voorzitter van de advies-
commissie), D. van Leeuwen (voorzitterZaans
Schoon), drs. H.G. Ouwerkerk (burgemeester
van Zaanstad) en Klaas Woudt (secretaris van
de Stichting Steun Musea). Werkelijk fel zou
het er niet aan toe gaan. De meningen over de
Schans lopen niet al te ver uiteen; de deel-
nemers aan de discussie waren het er over eens
dat er iets op de Schans moet gebeuren.
Prof. dr. L.A. Ankum verwoordde dat in zijn
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inleiding: „De Zaanse Schans moeten we zien
als erfgoed, met als taak de Zaanse cultuurhis-
torische waarden over te dragen. In de eerste
plaats komt in de Schans de identiteit van de
Zaanstreek tot uiting; iedereen vindt er wel
wat. In de tweede plaats kan via de Schans het
imago van de Zaanstreek - of van Zaanstad -
versterkt worden. Als de Schans imago-ver-
sterkend werkt, dan moet het ook mogelijk
zijn dat de gemeente de Schans financieel
steunt." Burgemeester Ouwerkerk reageerde
later in de discussie op deze opmerkingen: ,,In
mijn ogen moet de Zaanse Schans duurzaam
het visitekaartje van Zaanstad en van de
Zaanstreek blijven, als woonbuurt en als toe-
ristisch bedrijf. Het is toch te gek dat bij zo iets
moois geld bij moet! Mijn stelling is dat het
toeristisch bedrijf de basis biedt voor verdere
uitbouw van de Zaanse Schans, mits de Schans
ook als bedrijf functioneert. Dat betekent dat
de gemeente zich moet terugtrekken, en dat de
Schans professioneel geleid moet gaan wor-
den. De economische basis voor de Schans is
er, daar ben ik van overtuigd.'' D. Van Leeuwen
ging in op de historie van de Schans, die zoals
hij vertelde ooit werd opgezet als wijkplaats
voor bedreigde Zaanse houtbouw. Later werd
gezegd dat houtbouw niet alleen op de Schans
te vinden moet zijn en werd die functie verlaten.
„Het moet het uitgangspunt blijven dat bij-
zondere panden op de Schans een plaats moeten
kunnen krijgen. De cultureel-educatieve func-
tie van de Schans moet versterkt worden.
'Spijkers met koppen' heeft het hele plaatje
goed getoond. Het meest wezenlijke is dat de
aanpak wordt veranderd. Daarbij kan gedacht
worden aan een andere bestuursstructuur, met
een adviescollege van cultuurhistorische ver-
enigingen." Verrassend was de inleiding van
Klaas Woudt, die een - haast vergeten - plan
uit 1920 aanhaalde voor een windmolenpark
in de Kalverpolder (zie ook elders in deze

Anno). Woudt: ,,In dit plan sprak Pieter
Boorsma over de noodzaak van een 'grote en
grootse vorm'. Geen concessies, geen com-
promissen. Deze instelling, dit zelfbewustzijn
is naar mijn overtuiging nu ook een voorwaarde
bij een discussie over de toekomst van de
Schans. Met halfheid wordt aan de bedoelin-
gen van het rapport tekort gedaan. Zonder
schroom en ook niet zonder opzet gebruik in
de term zelfbewustzijn. Het lijkt misschien
wat kinderlijk nog op het wonder van een
nieuw Zaans streekbewustzijn te hopen. Toch
zal dat weer moeten groeien." Woudt haalde
vervolgens een aantal voorbeelden aan, die
aangeven dat een streekbewustzijn nog altijd
aanwezig is in de Zaanstreek. Hij noemde het
rapport Spijkers met koppen, de Encyclopedie
van de Zaanstreek en kwam vervolgens uit
waar hij wilde wezen: bij het Zaans Museum.
Woudt: „Sinds eenjaar zijn vrijwel alle Zaanse
musea verenigd in een overkoepelende orga-
nisatie. Daardoor is een platform geschapen,
dat uitzicht biedt op de stichting van een Zaans
Museum. Dat moet allure krijgen. Een allure
die uitstekend in de Schans zou passen en die
velen tot bezoek moet bewegen. Aan de opzet
van zo'n museum, een inhoudelijke formule,
een financieel plan en een haalbaarheids-
onderzoek, zullen nog vele, vele uren van
bespreking moeten worden besteed. Eén ding
staat wel al vast: De Zaanse Schans is een
uitgelezen locatie." Nestor van de Zaanse
Schans architect J. Schipper ging in de vol-
gende discussie kort op Woudt's betoog in.
Hij herinnerde zich dat eindjaren '70 ook, in
de - toen nog bestaande - wijkraad, over een
Zaans museum is gesproken. Woudt reageerde:
„Zoals het plan van het windmolenpark jaren
later in een andere vorm op de Zaanse Schans,
met de belangrijke molens, is gerealiseerd, zo
zou het nu ook kunnen gaan met de kennelijk
al oudere plannen voor het museum."

Jaaroverzicht 1989 -1990
Ten tijde van het samenstellen van dit jaar-
overzicht telt de vereniging 844 betalende
leden (vorig jaar 855), 18 leden voor het leven
(v.j. 35) en ontvangen 101 personen en instan-
ties ANNO om niet (v.j. 96). In totaal is het
septembernummer van ons verenigingsorgaan
(met de daarbij gevoegde uitnodiging tot het
bijwonen van de jaarvergadering) aan 963
adressen verzonden (dit was 986). Wegens
overlijden of anderszins moesten we in de
loop van het jaar vele leden afvoeren. Speciaal
vermeld dient te worden het overlijden van
Mevrouw R. Bouman-Monnier. Als echtge-

note van de oprichter en voorzitter van onze
vereniging de Heer Ads. Bouman, was, ook na
zijn overlijden, haar betrokkenheid bij onze
vereniging zeer groot. Met haar is een trouw
supporter heengegaan. Om het ledental
enigszins op peil te houden hebben we in de
voorgaande sinterklaasperiode wervingsadver-
tenties in de regionale pers laten plaatsen. Het
heeft ons 11 nieuwe leden opgeleverd. Het
verschijnen van themanummers is echter lu-
cratiever. Na aanschaffing van zo'n nummer
komen redelijk wat nieuwe aanmeldingen voor
het lidmaatschap binnen. Tot nu toe zijn er drie

661



themanummers verschenen. In mei 1988 "De
Taal van Aafje Gijsen als bron van het 18e-
eeuws" van de hand van Jo Daan; in februari
1989 het nummer "Houten Gevels" van ons
bestuurslid S. de Jong en in mei 1990 ver-
scheen ons derde themanummer genaamd
"Oer-Zaan of Oer-U", waarin de auteur Dirk
Vis zijn visie geeft op het ontstaan van Zaan en
IJ. Het blad ANNO wordt sinds het nummer
van juni 1990 vormgegeven en gedrukt bij
Drukkerij Knijnenberg BV te Krommenie.
De paginaopmaak is gewijzigd, maar ook het
lettertype is veranderd waardoor de lees-
baarheid gewonnen heeft. Om ANNO, de
themanummers en de eventuele andere uit-
gaven te doen verschijnen moet door de
redactieleden veel werk verzet worden. Te
betreuren is het, dat door vertrek naar elders,
de bouwkundige, de Heer E. van der Toorn
Vrijthoff zijn lidmaatschap van de redactie,
maar ook zijn functie als bestuurslid moest
beëindigen. Mevrouw S. Klopper-Bruijn - die
een zeer werkzaam aandeel heeft in de redac-
tie - is bereid de Heer van der Toorn V. in het
bestuur op te volgen. Ook de Heer S. de Jong
(auteur van o.a. "Gebouwd in de Zaanstreek")
wil zich mettertijd terugtrekken uit de redac-
tie. Dit zou betekenen, dat we de bouwkundige
kennis van twee redactieleden moeten missen,
hetgeen voor de vereniging een groot verlies
is. De adviescommissie "Zaanse Schans,
waarheen?" - waarin onze voorzitter, de Heer
R. Sman, zitting heeft - heeft op 20 april j.l.

haar rapport "Spijkers met koppen" aan het
bestuur van de stichting "De Zaanse Schans"
aangeboden. In zeer welwillende overweging
heeft het stichtingsbestuur het rapport aange-
nomen. Op 29 juni j.l. brachten wij in een aan
het college van B en W van Zaanstad gerichte
briefde belangrijkheid van het rapport "Spij-
kers met koppen" onder de aandacht. Uit de
reacties blijkt, dat het college zich in de be-
oogde doelstellingen van het rapport onverkort
kan vinden. Als een herstructurering van de
stichting tot stand komt, houdt dat moge-
lijkerwijze ook in, dat de structuur van onze
vereniging nader bekeken moet worden. Wij
dienen vast te stellen waar we als vereniging
naartoe willen gaan en welk bestuur we daartoe
nodig hebben. We zijn ons dienaangaande aan
het beraden, vooral met het oog op onze nieuwe
relatie met de Zaanse Schans. Desondanks
vinden wij een betere samenwerking met ge-
lijk georiënteerde organisaties en instellingen
nog steeds noodzakelijk. De stappen, die we
daartoe moeten ondernemen, zullen naar ver-
wacht veel tijd en energie vergen. Nu reeds
worden wij opmerkzaam gemaakt op het feit,
dat in 1994 Zaandijk 500 jaar zal bestaan. De
"Vereniging van Bewoners van de Gorters-
hoek" te Zaandijk vraagt ons zich te bezinnen
op plannen of ideeën om dit te vieren. We
menen nog even de tijd te hebben.

R.de Hoos

Staat van ontvangsten en uitgaven 1989/90

Contributie
Oudheidkamer
Renten
Giften
Verkoop boeken etc.

beginsaldo ƒ 51828.63
eindsaldo ƒ51627.53

nadelig saldo

/' 2 1036.45
ƒ 435.-
ƒ 2851.98
./' 200.-
ƒ 627.95

ƒ25151.38

ƒ 201.10

ƒ 25352.48

Anno
Portikosten Anno e. a.
Speciaal Anno incl. portikosten
Jaarvergadering
Drukwerk, enveloppen, wikkels etc.
Sociale werkvoorziening
Advertentie Typhoon
Kosten penningmeester
Diversen

J. Benjamin,

ƒ 9402.45
ƒ 2881.84
ƒ 6603.29
ƒ 1317.34
f 3097.88
ƒ 1208.33
/' 270.30
ƒ 91.-
ƒ 480.05

ƒ 25352.48

ƒ 25352.48

penningmeester
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Verslag Jaarvergadering 5 november 1990
Gezien de belangrijkheid van het na de pauze
te bespreken onderwerp "De Toekomst van de
Zaanse Schans" hadden we een toeloop van
wel 80 leden verwacht; helaas moesten we
met de helft tevreden zijn. In zijn openings-
woord heette de voorzitter een ieder welkom;
in het bijzonder de heren L. Ankum, D. van
Leeuwen en KI. Woudt. Later op de avond
mochten nog verwelkomd worden mevrouw
M. A. Copier en de burgemeester van Zaanstad,
de heer H. Ouwerkerk. In het welkomstwoord
kon helaas niet meer betrokken worden me-
vrouw R. Bouman-Monnier, de weduwe van
oprichter en voorzitter van onze vereniging,
de heer Ads. Bouman. Zij overleed dit jaar;
met enige momenten van stilte werd zij door
de aanwezigen herdacht. Na een korte
recapitulatie van de inhoud werden de notulen
van de op 13-10-89 gehouden jaarvergadering
goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was
de brief van het comité tot herdenking van het
500-jarig bestaan van Zaandijk. Men wordt
hierin opgeroepen tot het lanceren van plan-
nen en ideeën om dit feest luister bij te zetten.
Van het College van B en W. van Zaanstad
kwam een brief (vergezeld van een copie van
een uitgebreid schrijven aan het stichtings-
bestuur van de Zaanse Schans) waarin gesteld
wordt, dat het college zich in grote lijnen kan
vinden in de standpunten, die vermeld staan in
het rapport "Spijkers met Koppen", dat gaat
over de toekomst van de Zaanse Schans. On-
getwijfeld zal burgemeester Ouwerkerk in het
na-pauzeprogramma uitgebreid op dit rapport
terugkomen. N.a.v. het door de secretaris
voorgelezen jaarverslag werden door de
voorzitter enige kanttekeningen gemaakt. Dat
gold een verzoek tot ledenwerving waarbij het
themanummer "Oer-Zaan of Oer-U" de
werving kracht kan bijzetten. Het schoolproject
"Van Waterbord en Windveer" ontlokte aan
de voorzitter ook nog enige opmerkingen. Uit
de enquête, die gehouden is onder de 80 scho-
len, die het project hebben ontvangen en
waarop 35 scholen reageerden, blijkt dat dit
lesmateriaal in het algemeen positief is ont-
vangen. Aan het werken er mee schort het nog
enigszins. Om de ingebruikneming te propa-
geren zal de wethouder van onderwijs bena-
derd worden. Ter stimulering van het gebruik
van "Waterbord/Windveer," zou een gast-
docentschap door terzake kundige leden de
onderwijzers over de drempel kunnen halen.
Eén van de aanwezigen plaatste kritische op-
merkingen over het uitgeven van f 20.000,-
voor het schoolproject zonder dat de leden van
de uitgave van een dergelijk groot bedrag op

de hoogte waren. In het kader van het 25-jarig
bestaan van de vereniging meende het bestuur
speciaal voor de jeugd ("wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst") iets te moeten doen. Dat
dit geld zou kosten, daarvan waren wij over-
tuigd. In 1985 hebben wij met de leden over de
uitgave van dat lesproject gecommuniceerd.
Het kweken van belangstelling voorde historie
van de Zaanse houtbouw bij de schooljeugd
met behulp van dit project is ons doel en wij
hopen, dat de leden achter dit doel zullen
staan. We mogen zeer tevreden zijn, dat er nu
een duidelijk plan ligt met betrekking tot de
toekomst van de Zaanse Schans. Ook als ver-
eniging zouden we ons willen beraden op die
toekomst. Ruim 10 jaar geleden meenden we,
dat de vereniging haar blik wat verder moest
richten dan uitsluitend op de Schans. We menen
nu, dat met het oog op de toekomst een her-
nieuwde aandacht voor de Schans gewenst is.
De heer D. van Leeuwen (voorzitter van de
Stichting Zaans Schoon) plaatste wel de op-
merking, dat onze vereniging niet weer een
vereniging van vrienden van de Zaanse Schans
moet worden. Een hernieuwde belangstelling
voor de Schans acht hij prima, als we echter
onze bredere interesse voor de historie van de
Zaanse houtbouw in de gehele Zaanstreek,
maar niet zullen verliezen. Dan zouden we
naar zijn mening terug zijn bij "af". De voor-
zitter stelt echter de heer van Leeuwen gerust,
dat we niet meer de vereniging Vrienden van
de Zaanse Schans zullen worden, maar dat we
wel zullen meewerken aan het streven om de
Schans te ontwikkelen, zoals er in het rapport
"Zaanse Schans, waarheen?" beoogd wordt.
Vooral in de voorlichtingssfeer willen we
daartoe bijdragen, maar ook met behulp van
(jonge) vrijwilligers zouden we steun kunnen
verlenen aan het streven de Schans te verbe-
teren. Financiële steun (naar draagkracht)
achten we ook mogelijk.
Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de
viering van het 500-jarig bestaan van Zaandijk
te hebben vraagt mevrouw Mieke Cordes,
Lagedijk 206, Zaandijk, alle plannen en ideeën
aan haar toe te zenden.

Ons kwartaalblad Anno is met betrekking tot
opmaak en druk beduidend verbeterd. Ook het
lettertype heeft aan leesbaarheid gewonnen.
Het blad is naar onze mening echter pas vol-
wassen als het ook nog een omslag krijgt. Dat
is evenwel een kostbare zaak, die we alleen
maar realiseren kunnen door het opnemen van
advertenties.
Met het Reint-Laanfonds zullen besprekingen
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gevoerd worden over de verschijning van een
standaardblad over de Zaanse cultuurhistorie
en waarin ook zaken, die in hel heden en de
toekomst voor de Zaanstreek van belang kun-
nen zijn, aan de orde kunnen komen. In plaats
van een nieuw blad te doen verschijnen zou
het ook aantrekkelijk zijn om Anno tot een
dergelijke brede opzet om te vormen. Om
Anno, zoals het nu is, ook voor de dames-
leden aantrekkelijker te maken wordt door
één der aanwezigen gesuggereerd artikelen
over klederdracht c.d. op te nemen. De redac-
tie zal zich hierop beraden.

Het verslag van de penningmeester leverde
weinig stof tot op- of aanmerkingen. Op ver-
zoek van de kascommissieleden, mevrouw
Chr. Sman en de heer A. Boorsma, verleenden
de vergaderden decharge voor het gevoerde
financiële beleid. Het komende jaar zal de

"commissie tot nazien der boeken" bestaan uit
de dames Chr. Sman en C.A. Wakker.
Na 20 jaar als secretaris gefunctioneerd te
hebben werd de heer De Hoog als bestuurslid
uitgeluid met een CD-bon en bloemen. Ook de
heer Van der Toom Vrijthof zei het bestuur
vaarwel wegens een benoeming als docent aan
de HTS in Arnhem. Zijn bouwkundige kennis
zal in het bestuur node gemist worden.
Omdat deskundigheid op bouwkundig gebied
in het bestuur aanwezig moet zijn, zal er
voorlopig maar in één vacature voorzien wor-
den. Op voorstel van het bestuur werd mevrouw
S. Klopper-Bruijn uit Jisp van redactielid ver-
heven tot lid van het bestuur. Het secre-
tariaatsschap zal voortaan door de dames Van
Noortwijk en Kuyper gezamenlijk worden
ingevuld. En toen was er koffie.

R.de Hoog

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Redactie
"ANNO 1961":
Redactieleden:

Uitgave van de vereniging
'Vrienden van het Zaanse Huis* dec. 1990-no.ll6

R. Sman, Lagedijk H». 1544 BJ Zaandijk. Telefoon 075-2X438»
R. de Hoog, Zonnewij/erspad X, 1509 BW Zaandam. Telefoon 075-109729
J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 V J Asscndelli. Telefoon 029H7-4X23
Postgiro 742X99 ten name van: penningmeester Vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis"

Mevrouw S. Klopper-Bruijn, Wciver 5, 1546 LA Jisp. Telefoon 029X2-1371
S. de Jong, mevrouw Titia de Groot en J.P. Woudt.

Uw opgaven voor de rubriek "Annonces" /ten we gaarne voor l februari 1991 tegemoet op:
Redaktie Anno 1961. Weiver 5, 1546 LA Jisp.
Kopij voorde Anno van maart 1991 inleveren voor l februari a.s. op:
Redactie Anno, S. Klopper-Bruijn, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
De redactie van Anno 1961 behoudt /ich het recht voor binnengekomen artikelen te redigeren.

Uitgaven van de vereniging 'Vrienden van het Zaanse Huis'
Behalve ons driemaandelijks verenigingsorgaan "Anno 1961". waarin vele interessante artikelen van
o.a. Zaans Schoon, Vereniging Frans Mars. de Domineestuin. aankondigingen van het Historisch
Gc/clschap 'Dr. G.J. Boekenoogcn'. de heer J.C. de Jong van de Oudheidkamer te Zaandijk, mevrouw
Carla Rogge, de Kroniek van J.P. Woudt en de Culturele Agenda, heeft de vereniging de volgende
publikaties verzorgd:
1 J.P. Woudt, KI. Woudt en R. Sman, De Zaanstreek belicht, 1X63-1X7X:

de foto's van Breebaard, Wormcrveer 19X6.
2 S. de Jong/J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek. Wormerveer 19X7.
3 Jo Daan, De Taal van Aafjc Gijscn als bron van het achttiende-eeuws.

speciale aflevering van Anno 1961, mei 19XX.
4 Eric Hoorn, Reinier Jongerius, Chiel Pos. Van watcrbord en windvcer, een schoolproject met

lesmateriaal over de Zaanse houtbouw, bestemd voor leerlingen van de basisscholen. Zaandam
november I9XX.

5 S. de Jong, Houten gevels: speciale aflevering Anno 1961, februari 19X9.
6 D. Vis, Oei-Zaan of Oer-U? Speciale aHevering van Anno 1961, mei 1990.
Voor inlichtingen over deze uitgaven kunt u bij onze vereniging terecht.
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De pelikaan als preekstoeldrager
De voet van de preekstoel
in de N.H. Kerk te
Landsmeer is een houten
pelikaan met drie jongen.
Foto van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg
te Zeist.

Wie het houtsnijwerk in de Zaanstreek uit het
verleden bestudeert, ontdekt steeds weer op-
merkelijke zaken. Dat geldt zowel voor de
afwerking en inrichting van de burgerlijke
bouwkunst, als voor de kerkelijke. Ditmaal
willen wij uw aandacht richten op dit laatste
onderwerp.

Pelikaan met
bloeddrinkende jongen,
onder de preekstoel in de
Ned. hervormde kerk te
Westzaan.
Foto W. de.f on g, 1990,
gemeentearchief Zaanstad.

Tussen 1638 en 1640 verrees aan de Westzijde
in Zaandam de Hervormde Westzijder- of
Bullekerk. Kort na de bouw, in 1644, werd een
preekstoel geschonken. Het is een eikehouten
preekstoel van een in de 17e eeuw in ons land
gebruikelijk type: een zeszijdige kuip, voor-
zien van hoogpanelen die gescheiden worden
door zuiltjes.
Bijzonder is de voet van de preekstoel: deze
heeft n.l. de vorm van een reusachtige houten
pelikaan op een groot nest van gevlochten
houten takken. De pelikaan houdt zijn vleu-
gels wijd uitgespreid. Aan zijn voeten drie
jongen, die gevoed worden met bloed dat uit
de borst van de pelikaan stroomt. De preekstoel
zelf is ongeschilderd, maar de pelikaan en de
jongen zijn wit van kleur, terwijl het bloed
rood geschilderd is.
Het verhaal over de pelikaan die zijn jongen
tot leven wekt met bloed uit zijn eigen borst
(en vervolgens zelf het leven laat) is al opge-
tekend in de 2e eeuw v. Chr. (Physiologus). In
de middeleeuwen beschouwde men de peli-
kaan die bloed uit zijn borst pikt wel als
symbool van Christus die aan het kruis stierf.
Bovendien werd het dier gezien als een sym-
bool van de liefde (van de ouder die zich voor

zijn kinderen opoffert). Vele malen is de vogel
met zijn jongen afgebeeld op allerlei objecten
in het kerkinterieur, zowel door de katholie-
ken als door de protestanten.
Tot de heel beroemde voorbeelden in Noord-
Holland behoort de grote koperen pelikaan in
de Grote Kerk in Haarlem, die in 1498 in
Mechelen werd gemaakt en die tot lezenaar
dient. Nu was men in de Zaanstreek ook in
vroeger eeuwen steeds op de hoogte van wat er
zoal in de omringende grote steden Amster-
dam, Haarlem en Alkmaar geschiedde. En
men mag dan ook aannemen dat de grote
koperen pelikaan in Haarlem (waarvan de
jongen verdwenen zijn) bekend was in de
Zaanstreek. Waarschijnlijk is deze Haarlemse
pelikaan, met zijn wijd uitstaande vleugels,
mede bron van inspiratie geweest voor de
kunstenaar die de pelikaan onder de preekstoel
in de Bullekerk creëerde.
Overigens is het verschijnsel van een grote
houten pelikaan met jongen onderde preekstoel
nagenoeg tot de Zaanstreek beperkt gebleven.
Na de Bullekerk kreeg eerst de Hervormde
Kerk van Jisp een preekstoel die gedragen
wordt door een pelikaan (derde kwart 17e
eeuw), vervolgens werd er een geplaatst in de
Hervormde Kerk van Westzaan (tweede kwart
18e eeuw).
Ook in het nabijgelegen Landsmeer treft men
in de Hervormde Kerk een preekstoel aan die
rust op een pelikaan (midden 17e eeuw). In
alle gevallen gaat het net als bij de preekstoel
in de Bullekerk om pelikanen die tamelijk
langgerekt zijn en die wit geschilderd werden.
Allemaal hebben ze hun vleugels wijd uitge-
spreid.
Buiten Noord-Holland is nog een moderne
pelikaan met jongen te vinden onder de
preekstoel van 1665 in Appingedam, in Gro-
ningen. De 20e-eeuwse vogel verschilt echter
in een aantal opzichten van zijn oudere Zaanse
soortgenoten. Zo ontbreekt de witte kleur, en
de vleugels zijn niet wijd uitgespreid, maar
tegen het lichaam gevouwen. Ook is de vogel
in Groningen minder langgerekt dan de peli-
kanen onder de preekstoelen in de Zaanstreek.

Carla Rogge
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De tabaksdoos van Lourens Jansz Gruys
Deksel van de tabaksdoos
van Lourens Jansz Gr/w.

Dat Heerlijke Zaandam
een lust om te
aanschouwen....

LIC, x
in spie.

In de Zaanlandse Oudheidkamer zijn vele
proeven van oude zilver-graveerkunst te zien,
één van de mooiste is de tabaksdoos van
Lourens Jansz Gruys. Deze tabaksdoos werd
in 1760 te Amsterdam gemaakt door de
zilversmid die als merk het "klaverblad"
voerde.
Het deksel van de doos heeft een voorstelling

van Zaandam, gezien vanaf de Voorzaan.
Hierop is te zien dat in 1760 de Overtoom met
2 pakhuizen bebouwd was, dit gebeurde in
1710, met enige trots vermeldt de gravure "de
grote sluis".
De pelmolen de Appelboom stond in de Oost-
zijde van Zaandam, ter hoogte van de Bern-
hardbrug, ten oosten van de Gouw. Deze molen
is op 11 november 1849 verbrand. De wind-
briefwas op 6 september 1727 afgegeven aan
Lourens Jansz Gruys.
De pelmolen De Kooi stond in de Oostzijde
van Zaandam aan de Kopermolensloot, ter
hoogte van de Gouw. Voor deze molen is een
windbrief afgegeven op 9 oktober 1699 aan
Jacob Jansz Kool. Op 22 november 1828 is
deze molen voor afbraak verkocht.
Bijzonder mooi is de binnenzijde van het
deksel waar de letters L, J en G gegraveerd
zijn in gewoon schrift en in spiegelschrift,
men noemt dit een spiegelmonogram.
Dat men trots was op de gemeente Zaandam
staat op de zijkant te lezen:
"Dat Heerelijk Zaandam Een lust om te aan-

schouwen"
"Voor Rijk Arm Jong en Out voor kindre

Mans en Vrouwen"
"Den Heemel Zeegen U met U inwoonders al"
"Bewaare U altijt voor alle ongeval".

J.C. de Jong
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Zaandam één van de voor proefschrift
onderzochte gemeenten
j .C.N. Raadschelders promoveert op plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen

Stelling III: "Plaatselijke bestuurlijke ontwik-
kelingen vertonen in de tweede helft van de
twintigste eeuw grote continuïteit ten opzichte
van de jaren 1880-1930".
Stelling V: "Te stellen dat gemeentegrootte
(in casu bevolkingsomvang) de belangrijkste
verklarende variabele is voor bestuurlijke
omvang (in casu overheidsfunctionarissen) is
een miskenning van de complexe omgeving
waarin plaatselijke bestuurlijke ontwikkelin-
gen begrepen kunnen worden."
Proefschriftstellingen roepen bij mij altijd
enige twijfel op: "Is het nu wel waar?" Bo-
venstaande twee stellingen uit J.C.N. Raad-
schelders 'Plaatselijke bestuurlijke ontwikke-
lingen J600 - 1980. Een Historisch-bestuur-
kundig onderzoek in vier Noordhollandse
gemeenten' kunnen, voor wat Zaandam be-
treft, als juist worden beschouwd. Zaandam
was één van de vier Noordhollandse gemeen-
ten die dr. Jos Raadschelders voor zijn proef-
schrift onderzocht en met elkaar vergeleek.
Purmerend, Alkmaar en Beverwijk waren de
andere dorpen die werden onderzocht.

Een half jaar geleden maakte ik in de rubriek
Boekennieuws al melding van het toen nog
niet bij name genoemde proefschrift van de
Voorburgse wetenschapper Raadschelders.
Het is in korte tijd de tweede keer dat iemand
(tenminste gedeeltelijk) promoveert op on-
derzoek over de Zaanstreek. Eind vorig jaar
haalde de Wageningse historicus Anton
Schuurman de hoogse academische graad op
De taal der dingen. Een onderzoek naar de
materiële cultuur en levensstijl op het Neder-
landse platteland in de negentiende eeuw; de
Zaanstreek, Oost-Groningen en Oost-Brabant.
Wat is de verklaring voor het in korte tijd
verschijnen van twee, zeer verschillende,
dissertaties over (mede) de Zaanstreek? "In
mijn geval had het weinig met mijn eigen
voorkeur te maken", zegt Jos Raadschelders.
"Van Braam (voor wie hem niet kennen:
hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniver-
siteit Leiden; Zaandammer; auteur van een
omvangrijk aantal publikaties over de Zaanse
geschiedenis, GJO) had de keuze al gemaakt.
Het Noorderkwartier is één van de gebieden
waar door de vakgroep veel systematisch-
vergelijkend onderzoek naar is gedaan. Over
Alkmaar, Purmerend, Beverwijk en Zaandam
was veel bekend. Zaandam was bovendien
buitengewoon interessant: de plaats was tot

1811 geen stad, maar bestond uit twee vieren-
delen binnen twee verschillende bannen".
In zijn dissertatie (339 bladzijden dik) worden
achtereenvolgens de vier gemeenten van 1200
tot het heden beschreven (hoofdstuk 2). De
ontwikkeling van het gemeentel ijk takenpakket
(3), de ontwikkeling van het plaatselijk over-
heidspersoneel (4), veranderingen in de plaat-
selijke bestuursorganisatie (5), bestuurlijke
ontwikkeling in termen van bureaucratisering
(6), factoren die plaatselijk bestuurlijke ont-
wikkeling hebben beïnvloed (7) en een model
van plaatselijke bestuurlijke ontwikkeling (8)
zijn daarna onderwerp van onderzoek. In meer
dan 100 paragrafen wordt de plaatselijke be-
stuurlijke ontwikkeling van vier voornoemde
gemeenten uitgeplozen en uit de doeken ge-
daan. Feiten en feitjes maken een zeer be-
langrijk deel uit van de dissertatie, die des-
ondanks niet het karakter heeft gekregen van
een omgevallen kaartenbak. Maar door de
stortvloed aan gegevens is Raadschelders'
werk niet samen te vatten. Waarom moet dit
boek gekocht worden? Raadschelders:
"Bestuurkundigen kijken, als je geluk hebt, in
het algemeen niet verder terug dan naar de
laatste twintig jaar. Ze gaan zeker niet verder
terug dan de in 1851 van kracht geworden
Gemeentewet. Er is veel te weinig aandacht
voor de bestuurgeschiedenis. Vanuit dit on-
derzoek blijkt dat je aan kunt tonen dat histo-
risch onderzoek beter begrip over het openbaar
bestuur mogelijk maakt." Maar het zijn niet
alleen de bestuurkundigen voor wie het boek
interessant is. Historici kunnen er zeker ook
iets aan hebben. Raadschelders: "De laatste
tijd wordt vrijwel geen systematisch-verge-
lijkend onderzoek meer aangepakt. Men is
bang dat dan aan detaillering wordt ingeboet.
Dit onderzoek toont aan datje wel een langere
periode kunt nemen. Ook, dat je wel ver-
schillende gebieden binnen een onderzoek
met elkaar kunt vergelijken. Ik meen datje aan
onderzoeken die een langere periode beslaan
meer hebt."
En wij dan, de in historie geïnteresseerde
Zaankanters? "Het is het lezen waard, omdat
in dit boek gegevens staan die nooit eerder zijn
gepubliceerd". Ondanks zijn overtuiging dat
Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen voor
al deze mensen 'goed leesvoer' kan zijn maakt
de nieuwbakken doctor zich weinig illusies.
"Op een gegeven moment besefte ik dat ik het
onderzoek deed omdat ik het zelf leuk vond.
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De uitgever (VGN Uitgeverij) is al blij als de
helft van de oplage (475 stuks; Raadschelders
heeft daarnaast 275 exemplaren van de
proefschrift-versie laten maken) wordt ver-
kocht. Je schrijft voor jezelf en voor een be-
perkte groep geïnteresseerden."
Jos Raadschelders (geboren 1955 te Uithoorn)
heeft tot nu toe een curieuze carrière gehad. Na
de Mavo en de Havo te Den Haag ging hij naar
de lerarenopleiding Zuidwest Nederland
(Delft). "Ik heb vanaf de vierde van de lagere
school altijd leraar geschiedenis willen wor-
den. Het geluk was dat ik altijd inspirerende
leraren voor dat vak heb gehad." Op de
lerarenopleiding kon Raadschelders kiezen
tussen vakkencombinaties geschiedenis-
aardrijkskunde en geschiedenis- text ie le
werkvormen. Net als vele anderen koos hij
voor aardrijkskunde. "Ik werd uitgeloot, maar
ik wilde persé geschiedenis gaan doen. Daarom
heb ik textiel maar gedaan. Dat was zo'n groep
(duim omhoog). Erg gezellig, daar houd ik
wel van. Mei 1979 hoorde ik dat het leger mij
nodig had. Ik wilde naar de universiteit. Dat
kon alleen als ik zeer snel afstudeerde. En dat
lukte. Doordat ik in de zomermaanden, voor-
afgaand aan de universiteit, al veel werk had
gedaan, heb ik het doorstromingsprogramma
in een jaar kunnen doen. December 1982
studeerde ik af."
Op de RU Leiden had Raadschelders alleen
maar geschiedenis. "Dat was prachtig".
Bestuurskunde (bij Van Braam) was zijn be-
langrijkste bijvak. "Ik had toen het idee: "Ik
heb iets aan dit vak voor geschiedenis". Nu
denk ik: "Ik heb iets aan geschiedenis voor
bestuurskunde." Mei 1983 kreeg Raadschel-
ders een halve baan aangeboden als hij zich
met de plaatselijke bestuurlijke ontwikkelin-
gen in vier Noordhollandse gemeenten wilde
bezighouden. Een jaar later kon hij een vol-
ledige baan krijgen, mits hij op het onderzoek
wilde promoveren. Vanaf 1986 is hij univer-
sitair docent bij de interfacultaire vakgroep
bestuurskunde op de Rijksuniversiteit. Hij is
de coördinator van het internationale pro-
gramma van bestuurskunde, doceert (de helft
in het Engels) vakken als'binnenlands bestuur',
'Institutional development in Western nations
in historie perspeclive' en beleidsanalyse'.
"Als ik de kans krijg, dan geef ik historische
achtergronden in mijn colleges. Bestuurskunde
heeft veel mogelijkheden wat dat betreft. Het
wordt veel te weinig gedaan."
Terug naar het boek. "Ik kan het niet bewijzen,
maar ik denk dat de bestuurlijke ontwikkeling
van Zaandam in de zeventiende eeuw nog
groter was geweest als het omliggende gebied
net zo was gaan industrialiseren als Zaandam.
Amsterdam was, door de handel, wel inter-

nationaal georiënteerd, maar de Zaanstreek
blijft, voorzover ik weet, het eerste industrie-
gebied ter wereld. In de Franse Tijd, toen het
economisch slecht ging en het aantal inwoners
kleiner werd, nam het aantal overheids-
functionarissen niet af. Dat geldt ook voor
Beverwijk. Als het bestuursniveau eenmaal
een bepaalde hoogte heeft bereikt, dan wordt
het niveau niet lager. Ik heb ook het idee dat
vóór 1600 het plaatselijke bestuur betrekke-
lijk gering is geweest. Een andere conclusie is
dat Zaandam begin twintigste eeuw Alkmaar
voorbij ging. Dat had weer met de industria-
lisatie te maken. In de 17e eeuw lag Zaandam
bestuurlijk al voor op de omliggende regio."
De Zaanstreek heeft voor Raadschelders, nu
zijn promotie heeft plaatsgevonden, zeker niet
afgedaan. "Ik ga onderzoek doen naar de be-
stuurlijke ontwikkeling van waterschappen
vanaf de tiende eeuw tot heden. De Zaanstreek
kan in dat onderzoek zeker aan bod komen."

Ger Jan Onrust

Ingekomen stuk

Geacht Bestuur,

Over 4 jaar bestaat Zaandijk 500 jaar
(20 september 1994). In dit licht gezien
stellen wij ons voor dat Uw Vereniging,
Stichting of Korps, wellicht eventuele
plannen in de maak heeft of gaat maken
voor festiviteiten. Indien onze veronder-
stelling juist mocht zijn zouden wij het
als Vereniging bijzonder op prijs stellen
van U te vernemen of U bereid bent
gezamenlijk iets te ondernemen zodat wij
het 500 jarig bestaan in goede harmonie
kunnen vieren.

Mogen wij U vragen hierover Uw ge-
dachten eens te laten gaan en ons Uw
bevindingen te doen toekomen?

U alvast dankend voor de te nemen moeite
verblijven wij,

Vereniging Bewoners Gortershoek,
secr. M.Cordes-v.Calcar,
Lagedijk 206-208,
Zaandijk.
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Boekennieuws
Een grote hoeveelheid boeken is de afgelopen
periode van de persen gerold. We hadden al
niet anders verwacht: de feestdagen waren
immers in aantocht. Van Henk Poppen ver-
scheen het tweede fotoboek, Zaandam, foto-
grafisch beeld van een veranderende stad
(1950-1985). Het recept van dit boek bleef
hetzelfde als dat van zijn eerste, zo succesvolle
boek (daarvan gingen tot nu toe 5900 exem-
plaren over de toonbank): Poppen put uit zijn
enorme collectie foto's, schrijft daar kleine
stukjes bij, rangschikt ze per wijk, en vervol-
gens zorgt de Europese Bibliotheek ervoor dat
het een boek wordt. De verspreiding is exclusief
voorbehouden aan de Bruna-boekwinkel, die
het initiatief tot de uitgave heeft genomen. Het
boek zal vast een bestseller worden, maar ik
betwijfel of het succes van het eerste boek
herhaald zal worden. Het nieuwtje is er vanaf.
Je zou trouwens ook willen dat de vaak net zo
mooie uitgaven van zwaardere artikelen, even
goed ontvangen zouden worden. De prijs is
ƒ34,90. Een tweede fotoboek kwam uit,
Zaanstreek in panorama, met foto's van Han
Dijkstra en tekst van Jan Pieter Woudt. In dit
boekje zijn 74 panorama-foto's (foto's met
een veel breder bereik dan gebruikelijk) opge-
nomen, die in de zomer van 1990 werden
gemaakt. Aangezien het foto's van de huidige
Zaanstreek zijn, gaat de tekst vaak ook op
actuele ontwikkelingen in. De prijs is ƒ 24,90.
De kruyskerk van Westzaandam, mag dan een
niet al te groot boekje zijn, het niveau ervan is
hoog. F.A. Visser, A. van Braam, G. van der
Meij en C. Melse hebben een goed boekje over
de Westzijderkerk, de Bullekerk, gemaakt. De
prijs is een tientje; ik heb begrepen dat het
boekje helaas alleen via de kerk wordt ver-
spreid. Voor vijf gulden kunt u eigenaar worden
van 25 jaar ZZBO. De Zaanse Zieken- en
Bejaardenomroep vierde haar vijfde lustrum
met de uitgave van deze brochure. Leuk voor
de mensen die wel eens iets met de ZZBO te
maken hebben gehad. Tussendoor: ik kwam
ook eerder verschenen publikaties tegen waar
de Zaanstreek in voorkomt. Ik noem Groeten
van elders. Plaatsnamen en familienamen als
spiegel van onze cultuur. Auteur dr. Rob
Rentenaar, in het dagelijks leven hoofd van de
afdeling Naamkunde van het P.J. Meertens-
Instituut van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, heeft zijn grote kennis over
namen en hun verklaringen op populaire wijze
op papier gezet. Hij verklaart tientallen Zaanse
namen, terwijl hij over Skagerrak en Kattegat
een apart hoofdstukje schreef. Het boek is
uitgegeven door Strengholt. Het van oorsprong

Zaanse bedrijf Wessanen is een van de behan-
delde ondernemingen in Eeuwenoud. De
lange levens van zeven Nederlandse bedrij-
ven. NRC-journalist Wim Wennekes doet in
twintig pagina's de geschiedenis uit de doeken
van het nu in Amstelveen domicilie houdende
bedrijf. Het is een lekker vlot geschreven
verhaal, maar het is bijzonder jammer dat de
oorlogstijd nagenoeg onbesproken blijft .
Wennekes kreeg toegang tot alle archieven,
uitgezonderd dat van de Tweede Wereldoor-
log. Het boek is uitgegeven bij Thomas Rap en
kost ƒ29,50. Bij de SDU verscheen Monu-
mentenreisboek voor N oord- enZuid-Holland
van de hand van Noortje de Roy van Zuidewijn.
In dit zeer informatieve boek krijgt de
Zaanstreek tien pagina's de aandacht.
Holland rond 1840. Aspecten van het dage-
lijks leven op het platteland'is het onderzoeks-
verslag van de wedstrijd voor lokale histori-
sche verenigingen, die een beschrijving van
'hun' plaats hebben gemaakt. 1840 is het jaar
dat Noord- en Zuid-Holland provinciaal van
elkaar werden gescheiden. Een paar jaar ge-
leden schreven de Culturele Raden van beide
provincies alle hun bekende lokale historische
verenigingen aan, met de vraag of zij wilden
deelnemen aan een onderzoek naar het dage-
lijks leven in Holland rond 1840. Uiteindelijk
namen 35 verenigingen deel, waaronder de
Oudheidkundige Commissie in Jisp. Een
begeleidingscommissie beoordeelde de in-
zendingen, een historicus/journalist voegde
en vatte de verhalen samen. Daarnaast zijn de
bijdragen over Wognum van het Historisch
Genootschap Oud West-Friesland en van de
Historische Vereniging Binnenwaard over
zeven dorpen in de Alblasserwaard. Ik heb wel
kritiek op dit boek. Van der Wiel doet alsof er
geen andere plaatsen bestaan dan waarvan
inzendingen zijn ontvangen. Bevolkings-
aantallen die hij geeft zet hij niet af tegen de
cijfers van de totale provincie, daardoor blij-
ven gegevens soms nietszeggend. Bovendien
is het bezwaarlijk dat alleen de historische
verenigingen de uitnodiging ontvingen. Bui-
ten dat de Culturele Raden vast niet alle ver-
enigingen kenden, is het de vraag of historisch
onderzoek zich altijd noodzakelijkerwijs
binnen deze verenigingen afspeelt. In de
Zaanstreek is dat in ieder geval niet zo. Het
boek is te bestellen bij de Culturele Raad
Noord-Holland (tel. 02550-16941) en kost
een habbekrats (ƒ19,50).
Voor de volledigheid meld ik het uitkomen
van De een z'n dood... een kritisch verslag van
het laatste decennium Eurometaal, uitgegeven
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door de jonge politieke organisatie BIPS. De
brochure (het zwartboek) ligt voor een tientje
in de Zaanse boekhandel. Voor molen-
liefhebbers verscheen een boek om van te
watertanden: Middeleeuwse watermolens in
Hollands polderland, 1407/'08-rondom
1500. Dit boek bevat het verslag van een
twaalf jaar durend onderzoek door molen-
kenner A. B icker Caarten. De Zaanstreek speelt
er slechts een kleine rol in, als logisch gevolg
van de omstandigheid dat de watermolens (de
Zaanstreek had er 27) hier pas vanaf de 17e
eeuw werden gebouwd. Daarvóór kon er hier
nog met behulp van de sluizen worden uitge-
slagen. Het boek van Bicker Caarten is uitge-
geven door de Stichting Uitgeverij Noord-
Holland en kenmerkt zich dus door de even-
wichtige vormgeving van Joop de Nijs. In het

boek worden ruim 150 15e-eeuwse polder-
molens behandeld. Voorts plaatst (de inmid-
dels overleden) Bicker Caarten de polder-
molen in het kader van de toenmalige water-
staat, terwijl hij ook ingaat op de vraag welk
type watermolen het oudste is, en hij conclu-
deert: de binnenkruier. Het boek is voor ƒ59,50
verkrijgbaar en dus zeker een aanrader. Lief-
hebbers van landkaarten kunnen hun hart op-
halen bij de Grote Historische Atlas van Ne-
derland. Uitgever Wolters-Noordhoff repro-
duceerde de oudste (eerste) ingekleurde
topografische militaire stafkaarten en bun-
delde deze in vier boekdelen. De Zaanstreek
"zit1 in het deel West-Nederland, dat afzon-
derlijk ƒ90 kost. De volledige serie kost ƒ290.

Ger Jan Onrust

Het Stadshuis van Zaandam, anno 1848

Voorgevel

Inleiding
Het oude raadhuis van Zaandam, op de Burcht,
is de laatste tijd met enige regelmaat in het
nieuws. Het pand, een rijksmonument, ver-
keert in zeer slechte staat van onderhoud.
Maar het zal gered worden. De gemeentelijke
Stichting Centraal Woningbeheer zal hè t pand
gaan opknappen. Daarna zal er een aantal
wooneenheden in worden gevestigd, en voorts
bijvoorbeeld een "vestzaktheater". BNA-ar-
chitect J. Schipper Jr. gaat in een tweetal

artikelen op dit historische pand
in. Het eerste behandelt het

pand zelf, het tweede de ar-
chitect, W.A. Scholten.

Het Stadshuis van Zaandam,
anno 1848.
In 1960, onder het stuwende burgemeester-
schap van W. Thomassen, werd door het ge-
meentebestuur van Zaandam een besloten
prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van
een nieuw raadhuis. Het toenmalige raadhuis,
uit 1848 daterend, was al eens in 1904 in- en
ui twendig sterk verbouwd om aan het
groeiende aantal ambtenaren onderdak te bie-
den. Het was de bedoeling, dat het nieuwe
raadhuis op de Burcht gebouwd zou worden,
waartoe het oude raadhuis gesloopt moest
worden. De architecten Auke Komter,
C. Wegener Sleeswijk, gemeente-architect
G.M.G. Bakker en ikzelf werden uitgenodigd
een plan voor het nieuwe raadhuis in te dienen.
Ik moet er hier met nadruk op wijzen, dat
destijds niemand bezwaar maakte tegen de
sloop van het bestaande raadhuis. Met uitzon-
dering van Auke Komter zouden de overige
architecten zich later intensief bezig houden
met de restauratie van oude panden. In die tijd
werd de 19e-eeu wse architectuur nog van wei-
nig waarde geacht. Het Empire werd als de
laatste beschermingswaardige bouwstijl be-
schouwd, gevolgd door bijna een eeuw van
stijlnamaak, totdat Berlage met zijn Amster-
damse beurs weer een achtenswaardige archi-
tectuur schiep. Kort daarop vertrok burge-
meester Thomassen naar Enschede. Zijn op-
volger burgemeester G.J.D. Franken achtte de
bouw van een nieuw raadhuis niet opportuun,
zodat het reeds besteksklare plan voor het
nieuwe stadhuis niet werd uitgevoerd.
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Nu ruim 30 jaar later is er een groeiende kennis
en waardering voor hetgeen in de vorige eeuw
is gebouwd. Dit had tot gevolg dat het raad-
huis van Zaandam in 1975 op de Rijkslijst van
beschermde monumenten werd geplaatst. De
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die
destijds slechts panden beschermde die voor
1850 waren gebouwd, nam in het Monu-
mentenjaar 1975 het besluit om, na een lan-
delijke inventarisatie, ook belangrijke panden
uit de periode 1850-1940 te gaan beschermen.
Deze inventarisatie kwam, op de bescherming
van een aantal neo-gotische kerken en sta-
tionsgebouwen na, echter moeilijk van de
grond. Het Monumenten Inventarisatie Pro-
ject (MIP), dat nu door de vier grote gemeen-
ten en de provincies wordt uitgevoerd, moet
ons in 1992 de landelijke inventarisatie op-

Doorsnede leveren. Daarna zal het naar verwachting nog
tot het jaar 2000 duren voordat hieruit de
belangrijkste panden zijn geselecteerd en wet-
telijk zijn beschermd. Gelukkig dat de pro-
vincie Noord-Holland een andere koers vaart.
De provinciale Dienst Monumentenzorg se-
lecteert direct na de inventarisatie, die door
haar per gemeente wordt uitgevoerd, waarna
bescherming kan volgen.

Aan alle universitaire kunsthistorische insti-
tuten wordt tegenwoordig grote aandacht be-
steed aan de ontwikkeling van de bouwkunst
in de 19e eeuw. Hoewel dit nog niet geleid
heeft tot een sluitend historisch geheel, kan
over het raadhuis van Zaandam en zijn ont-
werper nu reeds het volgende worden mede-
gedeeld.

De bouw van het raadshuis in 1848
Voor de samenvoeging van de gemeenten
Oost- en West Zaandam in 1811 bezat elke
gemeente een klein raadhuisje, respectievelijk
staande naast de Oostzijderkerk aan de
Zuiderkerkstraat en op het erf van de Bulle-

kerk aan de Westzijde. Na de samenvoeging
leidde de wassende stroom van de overheids-
bemoeienissen ertoe, dat het plaatselijke be-
stuur werd uitgeoefend vanuit logementen en
verschillende ver van elkaar gelegen lokali-
teiten. Om aan deze ongewenste toestand een
einde te maken, besloot het gemeentebestuur
in het jaar 1845 tot de bouw van een nieuw
raadhuis en het ontwerp ervan op te dragen aan
W.A. Scholten, de toenmalige stadsarchitect
van Purmerend. Zij nam het, achteraf gezien,
wijs besluit om in het nieuwe gebouw ook
huisvesting te verlenen aan plaatselijke politie
met de nodige cellen, maar tevens aan het
Kantongerecht en de Kamer van Koophandel.
In de loop van de 19e eeuw namen de werk-
zaamheden van de inwonende instituten zo-
danig in omvang toe, dat deze een eigen
huisvesting zochten, waardoor kantoorruimte
vrij kwam voor uitbreiding van de secretarie.

De bouw van het stadhuis werd op donderdag
30 april 1846, 's middags om 12 uur in het
logement Den Otter, publiek aanbesteed. De
Zaandamse aannemer J. de Vries was de laagste
inschrijver voor een bedrag van ƒ 45.800,-.
Het bestek voor de bouw wordt bewaard in het
Gemeente Archief Zaanstad. De bouwteke-
ningen zijn helaas verloren gegaan, maar ge-
lukkig achtte men in den lande het nieuwe
stadhuis van Zaandam van een zodanig ar-
chitectonisch gehalte, dat het afgebeeld werd
in de "Bouwkundige Bijdragen", uitgegeven
door de Maatschappij tot bevordering der
Bouwkunst te Amsterdam, deel IV, 1851.
Naast de afbeeldingen van de plattegronden,
gevels en doorsneden, bevatte het tevens een
toelichting van de architect. Wij lezen hierin,
dat op een aantal punten de bouw anders moest
worden uitgevoerd, dan in het bestek was
voorzien. Zoals uit het volgende blijkt. Het
stadhuis werd gebouwd op een laaggelegen
buitendijks terrein, de Eerste Burg geheten,
dat tot dijkhoogte moest worden opgehoogd.
Pas na de aanbesteding werden proefboringen
gemaakt, waaruit bleek dat op een diepte van
6,50 m min A.P. zich een zandlaag van onge-
lijke dikte bevond, die op een bepaalde plaats
echter geheel ontbrak. Men had de architect
verzwegen, dat op deze plaats vroeger een
dijkdoorbraak had plaatsgevonden. Het gevolg
was, dat de in het bestek voorgeschreven
heipalen van 6.30 m vervangen moesten
worden door langere palen van gemiddeld
12,50 m. Dat deze langere palen ook niet
afdoende waren, bleek onlangs uit een
waterpassing van het gebouw. Ten opzichte
van de op de oude kleidijk rustende voorgevel
is de zuid-westhoek 10 cm gezakt en de zuid-
oosthoek zelfs 30 cm. In 140 jaar is het ge-

671



Begane grond

A. Vestibule
B. Voorname trap
C. Zaal voor het publiek
D. Secretarie
E. Kabinet secretaris
F. Kamer voor B&W
G. Kabinet voor

burgemeester
H. Kabinet
I. Kantongerechtzaal
K. Kamer commisaris

van politie
L. Kamer voor agenten

van politie

bouw, wellicht door negatieve kleef, lang-
zaam gezakt en vervormd zonder grote
scheurvorming.

Na de gereedkoming in 1848 zag het gebouw
er zowel uit- als inwendig geheel anders uit
dan wij het nu kennen. Zowel in het bestek als
in de toelichting is vermeld, dat het gebouw
opgetrokken was van Vechtse appelbloesem,
een dunne steen, II x 22 x 4 cm groot, van een
fraaie genuanceerde rode kleur. Om de zes of
zeven lagen was in het opgaande gevelwerk
een laag blauw gekleurde baksteen voorge-
schreven. Deze donkere kleur was ontstaan
door de steen in de oven te smoren met de rook
van elzenhout. In de toelichting schrijft Schol-
ten, dat het nodig bleek de donkere banden uit
twee lagen te doen bestaan om het beoogde
effect te bereiken.

De gevels waren geleed door horizontale lijsten
en banden van gebakken profielstenen, ver-

vaardigd in de steenfabriek van de heer Corver
te Utrecht. De hoekstukken van deze banden
waren uitgevoerd in rode zandsteen'. In de
voorgevel bevonden zich ter hoogte van de
verdiepingvloer en onder de goot brede ban-
den van terracotta vormstukken van geel
bakkende klei, vervaardigd door de firma
Martin te Zeist. Deze met slingers van
acanthusbladen in reliëf versierde vormstukken
(afmetingen 50x200) waren exceptioneel en
trokken op een Nijverheidstenloonstelling in
Utrecht sterk de aandacht. In de achter- en
zijgevels waren de indiepingen in deze banden
uitgevoerd in gele friese klinkermoppen2. Ook
de architraven rond de ramen en deuren be-
stonden uit terracotta vormstukken, eveneens
door de firma Martin vervaardigd. Over de
kwaliteit hiervan was Scholten echter minder
te spreken: na enkele jaren schilferden zij al af.

Het Stadhuis, dat in 1848 in gebruik werd
genomen, bood onderdak aan de gemeente-
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lijke diensten, maar tevens aan de Kamer van
Koophandel, het Kantongerecht, de plaatse-
lijke politie en een conciërgewoning. Ondanks
al deze verschillende bestemmingen waren de
plattegronden bijzonder helder van indeling.
De ruimten waren gegroepeerd rond een
dwarsgang, eindigend in een rond- en een
achtkant kabinet. Opmerkelijk was de stalen
hoofdtrap; zeer modern in 1848. Anderzijds
waren de wanden en plafonds van de voor-
naamste ruimten nog geheel uitgevoerd in de
traditionele vormen van het classicisme. De

gestucadoord en geschilderd. Dit blijkt uit
foto's die omstreeks 1860 zijn gemaakt. Ook
op het bekende schilderij, dat Monet in 1871
van de Zuiddijk maakte, met op de achter-
grond het stadhuis en de Oostzijderkerk, lijkt
het gebouw reeds gepleisterd. Wellicht waren
de buitenmuren, die toch 30 cm dik waren, niet
bestand tegen de zuidwester storm- en regen-
buien en sloegen ze door. Het pleisterwerk
werd echter zeer vakkundig uitgevoerd. Door
groeven was het in vakken ingedeeld en het
oppervlak zogenaamd "gekamd". Dit moest

Eerste verdieping

1. Vestibule
2. Bodenkamer
3. Ba Icon
4. Hal
5. Kamer van Koophandel
6. Wachtkamer
7. Garderobe
8. Raadskamer
9. Raadzaal

10. Kabinet
11. Griffie
12. Commissiekamer

wanden waren voorzien van gestucte lambri-
seringen, lijstwerken met medaillons en pal-
metten en gingen met kroonlijsten over in de
plafonds. De plafonds in de voornaamste
ruimten waren uitgevoerd met cassetten,
waarin zware rozetten waren aangebracht. Alle
overige plafonds waren voorzien van getrok-
ken lijsten en gegoten middenstukken. De
wanden van de raadszaal en een aantal andere
vertrekken waren in de natte-kalk-kleur ge-
verfd3. Waarschijnlijk werd het stadhuis reeds
na een t iental jaren aan de buitenzijde

de indruk wekken, dat de gevels van gefrijnde
zandsteenplaten waren voorzien. In 1904 werd
het Stadhuis (dat nu Gemeentehuis werd ge-
noemd) grondig verbouwd en helaas daardoor
van veel van zijn charme en architectonische
kwaliteiten beroofd. De plannen hiervoor zul-
len door de toenmalige stadsarchitect zijn op-
gemaakt. Op zaterdag 26 maart van dat jaar
werd de verbouwing in het Gemeentehuis
openbaar aanbesteed; waarna het werk aan de
laagste inschrijver, D. de Vries Jr. te Zaan-
dam werd opgedragen voor de som van

673



ƒ 11.400. Ruimtegebrek was oorzaak van deze
verbouwing, want tussen de funderingsmuren,
op het niveau van de Burcht werd alle aanwe-
zige ruimte, door het aanbrengen van kelder-
vloeren en nieuwe muren, geschikt gemaakt
voor werk- en bergruimten. Ook werd in de
kap een tekenkamer voor de dienst Gemeente-
werken ingericht, welke dienst eerder kantoor
hield in de Zeemansstraat. De noodzakelijke
aanbouw van een toegangsportaal tot de kel-
der aan de achtergevel was niet van bijzonder
belang. Echter, voor het scheppen van meer
ruimte op de zolders, werden de wolfeinden
van de daken van de zijvleugels vervangen
door topgevels voorzien van lichtkozijnen,
die dwars door de kroonlijst en de terracotta
gevelband heengingen. Hierdoor werd de
voorgevel ernstig verminkt. In latere jaren zou
men aan de westgevel een reeks grote dak-
kapellen aanbrengen, die zowel de constructie
als de architectuur hebben aangetast.

Ook van de opmerkelijke interieurs is bij de
verbouwing van 1904 weinig heel gelaten. Op
de begane grond is de unieke stalen trap ge-
sloopt en vervangen door een simpele houten
trap, waarvoor helaas het ronde kabinet moest

wijken. De hal op de verdieping kon hierdoor
tot kantoorruimte worden ingericht. Alle ove-
rige binnentrappen werden gesloopt, zalen
werden ingedeeld in kleinere vertrekken en
voor de afdeling Bevolking werd een kluis
aangebracht4. Alleen de dwarshal op de ver-
dieping is vrijwel in de oorspronkelijke staat
behouden gebleven. Het tongewelf met de van
gestucte rozetten voorziene cassetten, geeft
nog een indruk van de fraaie afwerking van
wanden en plafonds in het oude raadhuis. Van
alle overige wanden en plafonds werden de
stucversieringen verwijderd of ze verdwenen
achter vlakke stucplafonds en later achter pla-
fonds van board.

Ook na 1904 zijn regelmatig verbouwingen in
het Gemeentehuis uitgevoerd. Nog onder het
burgemeesterschap van W. Thomassen, werd
de raadszaal uitgebreid en heringericht door
de Amsterdamse architect Bataaf Westerhuis.
Ter versiering werden schilden met in sgraffito
uitgevoerde emblemen, ontworpen door Be-
rend Hendriks, langs de wanden aangebracht.

Na de ingebruikname van het stadhuis voor de
nieuwe gemeente Zaanstad aan de Bannehof

Zolder verdieping

V-W-X Provisionele
gevangenis

IJ-Z Gijzelkamer



te Zaandijk, werd het voormalige Stadhuis
van Zaandam betrokken door de dienst So-
ciale Zaken. Nu in de loop van het jaar 1990
deze dienst een ander gebouw zal betrekken,
ligt het in de bedoeling de begane grond van
het gebouw voor culturele doeleinden te be-
stemmen en op de eerste verdieping een aantal
kleine woningen in te richten.

J. Schipper

1 Deze konstruktie paste hij in 1854 ook toe bij
de Koepelkerk te Purmerend.

2 Drs. Meinert Stokroos beschrijft in zijn boek
Terracotta in Nederland in 1985 uitvoerig de
uitgebreide toepassing van dit materiaal in
de vorige eeuw.

3 In het bestek werd vermeld dat het muurverf-
werk ui tgevoerd moest worden in
'intempera'- of 'Encaustiek'-techniek.
Temperaverven zijn emulsies van water,

kleurstoffen met ei, caseine-of dierlijke lijm.
Ze moeten aangebracht worden op droge
muren. Encaustiek is een ingebrande was-
verf. De met vloeibare was vermengde pig-
menten moeten eveneens op droge muren
worden aangebracht. In zijn toelichting op de
bouw zegt Schotel echter dat de wanden van
de raadzaal en enige andere vertrekken in
kleuren in de natte kalk zijn geverfd, dus een
fresco-techniek in plaats van een secco-tech-
niek. Maar hij voegt er aan toe:"Jammer dat
men voor dusdanig werk óf gebrek aan
fondsen óf gebrek aan arbeiders heeft/'

4 Het dak van de kluis werd van gewapend
beton (Monier werk) gemaakt, een toen
modern materiaal. De uitvoering ervan werd
niet aan de aannemer De Vries opgedragen,
maar aan een gespecialiseerd bedrijf. Waar-
schijnlijk was dit de Amsterdamse Fabriek
van Cement-IJzerwaren.

Willem Antonie Scholten.
Rotterdam 1818 - Rotterdam 30-04-1861
De stadsarchitect van Purmerend, Willem
Antonie Scholten, behoorde in het midden van
de vorige eeuw tot de belangrijkste architecten
van het land. Hij werd in 1818 te Rotterdam
geboren als zoon van J.A. Scholten Hzn.,
landmeter bij het Hoogheemraadschap van
Schieland ( l ) . Waar hij zijn vakopleiding kreeg
is (nog) niet bekend. Mogelijk was hij tot
genie-officier opgeleid, gezien zijn later ge-
bleken kennis, zowel van de bouw- en water-
bouwkunde, als van de werktuigbouwkunde.
Hij kan zijn kennis ook opgedaan hebben op
een avondtekenschool, terwijl hij overdag op
een architectenbureau werkte. In elk geval
moet toen al zijn begaafdheid voor het vak zijn
gebleken, want op l oktober 1841, slechts 23
jaar oud, werd hij benoemd tot stadsarchitect
van Purmerend. Hij trouwt daar Helena van
der Borgh (1815) uit Enkhuizen. Van hun
zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes,
overlijden er twee enkele jaren na hun geboorte.
Nadat hij zijn eerste grote werk, het nieuwe
raadhuis van Zaandam in 1845 had ontwor- •
pen, bouwde hij in 1851 de zogenaamde Koe-
pelkerk te Purmerend, die de laat-gotsiche
kerk verving, welke na de Hervorming door de
protestanten in gebruik was genomen. Het
tegenover de kerk staande oude raadhuis van
Purmerend verbouwt hij in 1846 tot een sober
gepleisterd gebouw, dat in 1921 weer wordt
gesloopt en vervangen door een nieuw raad-
huis, ontworpen door de in Purmerend gebo-

ren architect Jan Stuyt (1868-1934); welk
raadhuis inmiddels weer aan zijn bestemming
is onttrokken.
Ook het door Scholten ontworpen Proveniers-
huis, dat later als bejaardenhuis werd gebruikt,
werd helaas gesloopt. Evenals de Koepelkerk
was het Proveniershuis gebouwd in een sobere
stijl, met een rationeel gebruik van baksteen,
gietijzer en natuursteen. Versieringen en
bouwvormen, ontleend aan voorafgaande his-
torische bouwstijlen, komen aan deze bouw-
werken niet voor. Pas een halve eeuw later zou
Dr. P.H. Berlage bij de bouw van de Amster-
damse Beurs deze uitgangspunten weer op-
nemen. Deze omstreeks 1850 moderne archi-
tectuur moet terecht de aandacht getrokken
hebben in de Nederlandse bouwwereld van
die dagen. Op 26 januari 1854 wordt hij name-
lijk toegevoegd als adjunct-architect aan de l e
luitenant-ingenieur Willem Nicolaas Rose
(1801-1877), sinds 1839 stadsarchitect van
Rotterdam. Daar was wel het en en ander aan
voorafgegaan. Om de verregaande vervuiling
van de smalle Rotterdamse stadsgrachten te
keren, had Rose in 1842 zijn zogenaamd
"waterproject" ontworpen. Dit plan behelsde
de demping van de oude grachtjes en het
graven van nieuwe singels, die met Maas-
water ververst konden worden. Hiervoor
moesten houten ophaalbruggen vervangen
worden door ijzeren basculebruggen en hou-
ten beschoeiingen door kaaimuren van basalt.
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Dit laatste zou een einde maken aan de
Rotterdamse carrière van Rose. In 1854 stortte
een groot deel van de kaaimuur aan de Boom-
pjes in. Rose kreeg hiervan de schuld en werd
ontslagen. Iedereen beschouwde Rose echter
als een integer ingenieur en architect, die het
helaas ontbrak aan praktische bekwaamheid.
Dit was de reden dat W.A. Scholten van 26
januari 1854 tot 3 maart 1855 als adjunct-
stadsarchitect optrad. Op de laatste datum
werd hij benoemd tot "directeur van
Gemeentewerken". Hij was hiermee tevens de
eerste functionaris met deze titel in Neder-
land. In de nieuwe organisatie werd de
ontwerpfunctie gescheiden van het veelom-
vattende takenpakket van de "stadsfabriek".
Na vele discussies in de gemeenteraad werd
Rose wel per l november 1855 weer benoemd
tot "ingenieur" belast met het maken van plan-
nen voor de stad. Tot l juli 1858 bleef hij in
functie, waarna hij benoemd werd tot Rijks-
bouwmeester. Als zodanig zou hij in 1861 de
middeleeuwse houten kap van de Ridderzaal
te Den Haag vervangen door een gietijzeren
kapconstructie. Deze zeer omstreden aantas-
ting van dit belangrijkste Haagse monument
werd in 1902 door de toenmalige Rijks-
bouwmeester C.H. Peters (1847-1932) weer

ongedaan gemaakt door de houten kap te re-
construeren.
W.A. Scholten heeft voor de stad Rotterdam
geen gebouwen ontworpen maar zich moeten
wijden aan de uitvoering van de vele civiele
werken in het kader van het waterprojekt. Hij
is de ontwerper, samen met zijn voorganger
Rose, van de eerste ijzeren draaibrug in Rot-
terdam, de Koningsbrug of Vier Leeuwen-
brug over de Oudehaven, gebouwd in 1860-
1863. De brug werd helaas gesloopt toen in
1960 de Oudehaven werd gedempt.

Gegevens uit: Gemeente-archief in Purmerend
en Rotterdam; Rotterdams jaarboekje 1922;
Nederland bouwt in baksteen 1941; de Span-
jaarsburg te Rotterdam 1987.

Noot 1:
J.A. Scholten Hzn., landmeter van het
Hoogheemraadschap van Schieland, gaf in
het licht: een kaart van het Hoogheemraadschap
in 1830; een Beschouwing van de Schie in
1834 en een Statistische opgave en beschrij-
ving van de Alblasserwaard en de Vijf-Heeren
landen in 1850
(Biogr. Woordenboek AJ. v.d. Aa).

J. Schipper

Aangeboden:

2 boeken van prenten
Remmert Ouwejan de eerste is uit de
serie 50 (bruin), genummerd XXIII, prijs
ƒ 550, de tweede is uit de serie van 500
(zwart), genummerd 428, prijs ƒ 450,-
Voornadere informatie: tel.: 075-213102

Een hartelijk welkom aan
de volgende nieuwe leden:

Mevrouw A.G. Zwart-Kramer,
Enkhuizen

De heer J. B rijker, Koog aan de Zaan
De heer C. Krijt, Koog aan de Zaan
Mevrouw M.M. Groot, Krommenie
De heer N. Quakernaat, Zaandam
"Zaan Guide Office", Zaandijk

Oproep aan de leden

Het leek de redactiecommissie een
goed idee om u als lid van de "Ver-
eniging Vrienden van het Zaanse
Huis" meer te gaan betrekken bij de
ANNO-publicaties.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen ge-
beuren door ons eens een foto van
een Zaans pand te sturen, waarbij u
een curieus of interessant verhaal
kunt vertellen.
Wij zien uw inzendingen graag te-
gemoet.

De redactie
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander en De
Zaanse Gezinsbode.

13 augustus
Een begin werd gemaakt met de vernieuwing van
de brug in de Watermolenstraat te Westzaan.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de oude
brug gerestaureerd zou worden, maar dat bleek
onbegonnen werk, temeer daar de oorspronkelijke
tekeningen van de brug niet teruggevonden werden.

21 augustus
De voorzitter van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en oud-minister van VROM
P. Winsemius ontving in Amsterdam het eerste
exemplaar van 'Dichter bij de natuur', een nieuw
Verkade-album. Verkade gaf voor de Tweede
Wereldoorlog een succes- reeks albums over de
natuur uit.

24 augustus
In het Molenmuseum te Koog werd een expositie
ingericht met houtsnijwerk van Frans Sjollema en
prentbriefkaarten uit de collectie van Piet Servaas.
Koger Sjollema restaureerde een aantal jaren ge-
leden het houtsnijwerk van het Molenmuseum.

26 augustus
In de Zuidervermaning te Westzaan werd het

eerste van een reeks van vier 'inloopconcerten'
gegeven. De opbrengst daarvan is bestemd voorde
restauratie van het Verhofstad/Hageman-orgel in
de kerk.

31 augustus
Het pand Suriname in Wormerveer moet mogelijk
wijken voor het bouwproject voor senioren-
woningen dat volgend jaar aan het Noordeinde van
start gaat. Aanvankelijk was het idee, om de wo-
ningen mede in het pakhuis te bouwen; maar dat is
te duur.

4 september
De Vereniging Bewoners Gortershoek vierde haar
tienjarig bestaan.
Geconstateerd werd dat de vereniging zich welis-
waar grotere inspraakmogelijkheden heeft ver-
worven, maar dat de verhouding met de gemeente
nog altijd moeizaam is,

5 september
In het Gemeentearchief te Koog werd de tentoon-
stelling 'Stoken en koken' ingericht. De geschie-
denis van de open haard werd in drie perioden
getoond: de prehistorie, de middeleeuwen en de
17e en 18e eeuw. Wethouder Brinkman opende de
expositie.

6 september
De gemeente Zaanstad is eventueel bereid een
bijdrage te leveren aan het saneren van van het
tekort van de Stichting Zaanse Schans. Het

vermogenstekort bedraagt 2,5 miljoen gulden. Het
bestuur van Zaanstad heeft geen bezwaar tegen de
voorgestelde verkoop van de huizen op de Schans
aan de huurders. Dat schreven B en W in een eerste
reactie op het rapport 'Spijkers met koppen'. Het
college liet voorts weten welwillend tegenover
uitbreiding van de Schans te staan en vindt dat de
Zaanstreek een goed geoutilleerd streekmuseum
moet hebben.

7 september
Wessanen Meel schonk een viertal oude molen-
stenen aan Stichting De Zaanse Schans. De stenen
zullen op de Schans gebruikt worden om enkele
plekken waar niet mag worden geparkeerd duide-
lijker te markeren.

10 september
Het besluit van minister d'Ancona (WVC) en
staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) om te
korten op het stadsvernieuwingsfonds zal in
Zaanstad grote gevolgen hebben voor de Monu-
mentenzorg. Becijferd is dat Zaanstad hierdoor
zo'n anderhalf miljoen gulden misloopt.

20 september
Het Politiemuseum te Zaandam is uitgebreid. De
bovenverd iep ing van het pand is nu ook
publiekstoegankelijk. De collectie van het mu-
seum groeit fors.

27 september
Stichting Regt Huys kondigde aan reeds op de
termijn van een week te kunnen beginnen met de
restauratie van het Regthuys te Westzaan. De
Stichting heeft daarvoor 120.000 gulden geleend,
omdat het niet langer verantwoord was om te
wachten op het loskomen van subsidies.
Gemeente Zaanstad steunt de verbouwing met
60.000 gulden, maar dat bedrag komt pas in 1994
beschikbaar.

3 oktober
Met behoud van de bestaande gevel heeft Lassie bv
een nieuwe lostoren gekregen in het pand aan de
Veerdijk. De voorgevel van de lostoren, die op de
provinciale monumentenlijst staat, kon de werk-
zaamheden nauwelijks aan; in allerijl aangebrachte
verstevingen hielpen echter afdoende.

5 oktober
Sloop van de Witte Villa in Wormer is definitief
van de baan. De voormalige directie-woning van
de papierfabriek van Van Gelder stond op de
sloopnominatie toen het in augustus 1981 werd
gekraakt. De gemeente Wormer wil het pand nu
opknappen.

9 oktober
Stichting De Poelboerderij maakte het voornemen
bekend tot een grote verbouwing van de Poel-
boerderij aan de Veerdijk te Wormer.
In de nieuwe Poelboerderij moeten verschillende



ruimtes komen: ontvangst-, expositie- en film-
ruimte, een werkplaats en slaapruimte. De Poel-
boerderij zou zo een geschikte plaats worden om
werkweken te houden.

9 oktober
Het bedrijf Genius Klinkenberg moet groot on-
derhoud plegen aan de woning van de dames
Bruijn aan het Noordeinde te Wormerveer. Dat
bepaalde de president van de Haarlemse recht-
bank. Het pand, een provinciaal monument, staat
op het terrein en is eigendom van het Wormerveerse
bedrijf. Onderhoud aan het pand wordt echter al
jaren niet meer gepleegd, omdat het huisje in de
weg staat voor een door Genius Klinkenberg voor-
genomen uitbreiding.

9 oktober
De commissie Welzijn van de gemeente Zaanstad
hield zich tijdens haar vergadering over het Zaanse
Schans-rapport 'Spijkers met koppen' vooral be-
zig met de vraag of het kan dat de gemeente
enerzijds wil dat de Schans onafhankelijk wordt
van de gemeente , terwij l anderzijds de gemeente
eist dat de Schans geen concurrentie mag zijn voor
gemeentelijke initiatieven. In het rapport over de
Schans wordt gesproken over het mogelijk maken
van kleine conferenties op de Schans. B en W
Zaanstad zijn daar tegen, omdat het college een
dergelijke functie in het centrum van Zaandam wil
situeren.

12 oktober
Aan het Zaancent rumplan , het ambi t ieuze
Masterplan voor het opknappen en verbeteren van
het centrum van Zaandam, kan n og veel veranderen.
Dat was de conclusie van de wethouders van
Zaanstad Horselenberg (Stadsontwikkeling) en
Oudega (Financiën) na de uitgebreide hoorzittin-
gen over het Zaancentrumplan.

13 oktober
Pakhuis De Schans is ve rhu i sd naar de
Domineestuin te Zaandijk. Een kraanwagen van
Hoogwout tilde het pand in twee delen over de
bebouwing van de Lagedijk. Een andere kraan
zette het pakhuis vervolgens in de Domineestuin
neer. Het pand zal in gebruik komen bij een
schildersbedrijf, terwijl er voorts woningen in
worden gevestigd.

13 oktober
De Zaanoevers moeten in het kader van het
Zaanoeverproject in een aantal gebieden worden
opgedeeld, en voor elk oeverdeel mogen maximaal
slechts twee functies (wonen, werken of rereatie)
domineren.
Dat is de belangrijkste aanbeveling van adviesbu-
reau IMP voor de strategische planning voor het
Zaanoeverproject. Project-coördinator J. Keegstra
zei in haar reactie dat het haar goed li jkt om na de
vaststelling van de grenzen van de deelgebieden

daarom te beginnen maximaal twee gebieden ui t te
lichten en daar de meeste aandacht op te richten.
Dit houdt een wezenlijke verandering van het
Zaanoeverproject in.

16 oktober
Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de
Bullekerk te Zaandam, verscheen het boekje 'De
kruyskerk van Westsaerdam'.

16 oktober
Een deel van de Jisper bevolking zal alle lasten-
verhogingen die volgen uit de samenvoeging tot
Wormerland, weigeren te betalen. Dat zei een
woordvoerdster van de actiegroep JispZelfstandig.

16 oktober
Het monumentale pand De Adelaar te Wormerveer,
blijft zo goed als zeker behouden. De gemeenteraad
van Zaanstad was in meerderheid bereid daar een
bedrag van 250.000 gulden voor uit te trekken. Het
pand is eigendom van Loders Croklaan dat
l .250.000 gulden zal toeleggen op het behoud van
de voormalige zeepziederij.

17 oktober
Georganiseerd door'De Fabriek'werd in Zaandam
de 'Avond van het Zaanse lied' gehouden. Onder
grote publieke belangstelling brachten Zaanse
amateur-musici hun Zaanse liederen ten gehore.

18 oktober
Het provinciale bureau monumentenzorg stelde
een bedrag van 151.000 gulden beschikbaar voor
de restauratie van het voormalige pakhuis Batavia
aan de Veerdijk. De eigenaar, een Engelse belegger,
wil ruim twintig appartementen in het pand vesti-
gen.

19 oktober
In het Molenmuseum werd een expositie ingericht
met schilderijen en aquarellen van drie Zaandijkers:
Klaas Landsman, Joost Pielkenrood en Anneke
Witte.

19 oktober
De bouwvergunningen die tot en met 1973 in de
voormalige Zaangemeenten zijn afgegeven zijn
ondergebracht in het Gemeentearchief te Koog.
Tot dan toe lagen deze stukken bij de Dienst
Stadsontwikkeling en Openbare Werken.

19 oktober
In de Bruna-boekhandel te Zaandam ontving Albert
Heijn het eerste exemplaar van het boek 'Zaandam
gezien door de lens van Henk Poppen (1950-
1985)', het tweede boek van deze Zaandamse
amateur-fotograaf.

NB. De dag aan het begin van een stukje verwijst
naar de dag van publikatie, en dus niet noodzake-
l i jk naar de dag van de gebeurtenis .
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25 nov. 1990
6 jan.1991

l dec. 1990-
7 jan. 1991

16 dec. 1990-
16 feb. 1991

19 jan.1991-
24 feb. 1991

Tentoonstelling over ver-
keer en vervoer van vroeger
en nu in de Zaanstreek
Molenmuseum,
Museumlaan 18
te Koog a/d Zaan
(open:di/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00,za 14.00-17.00,
zo 13.00-17.00)

Tentoonstelling met
olieverfschilderijen en
aquarellen van Cor Tuijn:
topografie en en polderland-
schappen Zaanstreek
"Het Erasmushuis",
Twiskeweg 80 te Zaandam

Tentoonstelling Zaanse
huizen in miniatuur:
over poppenhuizen, poppen
en speelgoed
Zaanlandse Oudheidkamer,
Lagedijk 80 te Zaandijk
(open:di/vr 10.00-12.00,
14.00-17.00,
zo. 14.00-16.00)

Tentoonstelling
"In harmonie met stad en
land": keuze uit het werk
van architect Jaap Schipper
bij diens 75e verjaardag,
met diverse lezingen op de
zondagmiddagen
Molenmuseum,
Museumlaan 18
te Koog a/d Zaan
(open:di/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00, za 14.00-
17.00, zo 13.00-17.00)

26 feb. 1991 Lezing van mw.
A.M.Teunen-Schouw uit
Oostzaan over de Amster-
damse Jordaan: belichting
van de huisvesting en
levenswijze
Georganiseerd door de
Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, dep.Zaanstad
Zuid "De Vertoeving",
Westzijde 82 te Zaandam
(aanvang: 14.30 uur)

12 mrt. 1991: Lezing van mw.
Drs.M.Garthof-Zwaan
(mede-auteur van het boek
"Communicerende vaten")
over symboliek in versie-
ring van aardewerk.
Georganiseerd door de
Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland,
afdel. Zaanstreek e.o.
Oude raadhuis,
Dorpsstraat 370
te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur)

18 mrt. 1991: Uitreiking van de Nutsprijs
1990 (voor de pauze)
en Videofilm van
mw. P.Huisman: over
uurwerken uit het Zaans
Uurwerkenmuseum op de
Zaanse Schans en daarbui-
ten (na de pauze)
Georganiseerd door de
Maatschappij tot Nut van
lt Algemeen, dep. Zaanstad
Zuid "De Vertoeving",
Westzijde 82 te Zaandam
(aanvang: 20.00 uur)

16 apr. 1991 Lezing van de heer
A.Lagerweij (medewerker
van de afdel. Stads-
archeologie van Amster-
dam) over het onderzoek bij
het Victoriahotel te Amster-
dam Georganiseerd door de
Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland,
afdel. Zaanstreek e.o.
Oude raadhuis,
Dorpsstraat 370
te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur)
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Am alle Burgerlen ïngezeeleaen van Westzaandam»

Voor den Jtare 1801.
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