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Van oudsher: het raadhuis.
Nu Jisp als zelfstandige
gemeente is verdwenen is
de toekomst van het pand
onduidelijk. De bevolking
van het dorp wil het pand
in oorspronkelijke staat
behouden zien.

Het raadhuis van Jisp (1611) door de eeuwen heen
20 december 1990 is de laatste raads-
vergadering gehouden van de zelfstandige
gemeente Jisp, waarna de verhuiswagen kwam
om de belangrijkste stukken naar Wormer te
brengen; naar de nieuwe gemeente Wormer-

land. Met weemoed keken de Jispers naar het
inladen, alsof het de laatste gang van een
persoon betrof. Het gebouw dat werd verlaten
was voor de bevolking eeuwenlang het "ge-
meentehuis". Zó staat het ook in het tele-
foonboek.
Zoals in meer dorpen als Jisp, vormde het
raadhuis van oudsher een drie-eenheid met
twee andere panden: de nederlands hervormde
kerk en een in 1898 gesloopte herberg, De
Bonte Os.
Het raadshuis staat aan de Kerkesloot - vroe-
ger de levensader voor de bevolking van Jisp
- op een kruising van waterwegen met een
bevaarbare wegsloot.
De geschiedenis van Jisp gaat in ieder geval
terug tot de tijd dat het dorp tot Kennemerland
behoorde, en in de handschriften der Utrechtse
kerk ook wel Gisp, Ghysp en Isp werd ge-
noemd, naar het watertje waaraan het was
gelegen. In 1518 werd Jisp onder het schout-
ambacht van Wormer gebracht, maar in 1611
volgde daar weer de afscheiding van. Uit dat
jaar stamt het raadhuis.
Over de bestuursorganisatie in deze vroege
periode is niet meer bekend dan dat schout en
schepenen zowel het bestuur als de recht-
spraak uitoefenden. Ofschoon het raadhuis
nooit de naam "rechthuis" kreeg, werd er wel
degelijk recht gesproken, zoals de schepen-
rollen in het archief 1612-1788 aantonen. De
twee notulenboeken over de periode 1612-
1796 bevatten een schat van gegevens over
deze tijd.
Vaak is verondersteld dat de befaamde
Leeghwater de bouwer van het raadhuis (de
waag) is geweest, maar in genoemde archief-
stukken is daar niets over terug te vinden.
Verondersteld kan daarom worden dat het
raadhuis van Jisp werd gebouwd naar voor-
beeld van de raadhuizen van Graft en De Rijp.
De situering van het raadhuis bij de kerk (met
water, brug en plein) is bijzonder verzorgd en
pittoresk. Alle elementen hier dienen in de
toekomst onveranderd gehandhaafd te blijven.
Brugverbreding of verminking of aantasting
van de walmuur dient tegengegaan te worden.
De schoonheid die er van uitgaat heeft al

681



eeuwenlang mensen aangesproken. In de zelf-
standige gemeente Jisp is het Zaanse karakter
van het dorp goed behouden gebleven.
Dat het raadhuis van Jisp in het verleden tot de
verbeelding sprak, moge ook blijken uit het
feit dat verschillende schepen er naar werden
vernoemd. Bij acte 7 september 1730 verleden
voor notaris Hero Molenaar, Lourens Janz.
Mol, in leven koopman te Jisp, die zijn kin-
deren onder andere naliet: tweevierenzestigste
parten aan het groenlants schip "Het raadhuis
van Jisp". Ook in het gemeente-archief van
Amsterdam, waar 268 bevrachtingscontracten
waar Jispers bij betrokken waren beschreven
liggen, komt meermalen deze naam voor een
schip voor.

Voorgevel
Het raadhuis staat aan de overkant van de
dorpssloot, vlak aan het water. De aan het
water grenzende zijde schijnt de voorgevel te
zijn, tenminste ze is het meeste versierd. In het
midden is de deur, waarboven het jaartal der
herbebouwing " 1650" staat. Hier weer boven
bevindt zich een steen waarin het dorpswapen,
de Lepelaar, is gehouwen. Het bovenstuk van
de voorgevel loopt uit in een fraaie top, ge-
flankeerd door de beelden der Gerechtigheid
en Liefde. Boven de vensters zijn tympans
aanwezig, met vlechtwerk van gele en rode
stenen. De beide zijmuren lopen uit in oud-
Hollandse trapgevels. De hoofdingang is op-
zij.
Treedt men het gebouw via deze binnen, dan
komt men via de hal in de ruimte die voorheen
als waag werd gebruikt en tot einde 1990 als
secretarie. Vóór 1905 was de secretarie bij de
burgemeester aan huis, vanaf die tijd was deze
ondergebracht in de ruimte in het raadhuis. De
hier aanwezige schouw met carijetiden en
tegeltjes (dieren-motieven) is afkomstig uit de
Beemster. Aan deze ruimte grenst een kamer-
tje dat als burgemeesterkamer in gebruik was.
Het is een kleine kamer met dubbele deuren,
waarvan de schouw met gebeeldhouwde
wangen en tegels achter de stookplaats uit
Edam afkomstig is.
Boven bevindt zich de raadzaal, tevens trouw-
kamer. Het monumentale raadzaaltje, met goed
onderhouden antieken koperen attributen en
de fraaie schouw met oud-Hollandse tegeltjes,
maakt indruk. Datzelfde geldt voor de wees-
kamer aan de andere zijde. In deze ruimte,
waar eens de wees- en armenvoogden verga-
derden en die later werd ingericht als
oudheidkamer, bevindt zich de vierde schouw.
Alleen een bezoek aan deze ruimte is een reis
naar Jisp waard. De Oudheidkundige Com-
missie, die eens per maand in de wezenkamer
vergadert en het museum op de vliering be-

heert, hoopt haar onderkomen hier tot in lengte
van dagen te behouden. De hoop bestaat dat
ook de trouwzaal haar functie kan behouden.
Deze is zeer in trek; verleden jaar werden er
102 huwelijken gesloten.
De Jisper bevolking hoopt dat het eeuwenoude
raadhuis in bezit blijft van de nieuwe gemeente
Wormerland en dat er met medewerking van
de provincie een passende bestemming voor
zal worden gevonden.

Archief
In 1980 is het archief ouder dan 1930 over-
gebracht naar het Streekarchief te Purmerend.
Onder no. 259 zijn stukken betreffende ver-
bouwingen en restauraties van het raadhuis te
vinden, met tekeningen en uitgebreid bestek
over de jaren 1863, 1874, 1899 en 1906 en in
een doos (nieuw archief) van 1906 tot 1965,
onder nrs. 4.23 t/m 4.26. Deze archiefstukken
geven goed inzicht in de zorgen en de kosten
die het raadhuis in de loop der jaren gaf.
Overigens, curieus is de gevonden mededeling
dat de gemeenteraad van Jisp in 1850 besloot
het raadhuis in de Noordhollandsche Brand-
waarborgmaatschappij te plaatsen tegen een
herbouwwaarde van slechts ƒ 4000.
In 1874 stond het gebouw er slecht bij. Dat
wordt bewezen door een brief van de
Rijksadviseurs voor Monumenten van Ge-
schiedenis en Kunst. Geschreven werd: "Wij
hebben de eer u te berichten dat wij bij geruchte
vernomen hebben dat het raadhuis uit hoofde
van zijn bouwvalligheid binnen korte tijd af-
gebroken zou worden. En daar dit gebouw, dat
uit het begin der XVIIe eeuw dagtekent en
vermoedelijk het enige stenen huis uit de
omtrek is, niet zonder bouwkundige waarde
schijnt te zijn, zou het aandacht verdienen het
voor zijn sloping te doen opmeten en in teke-
ning brengen." Blijkbaar heeft deze brief de
bestuurders wakker geschud en werd besloten
tot restauratie over te gaan. Alhoewel het
bestek werd uitgevoerd, probeerde men er zo
veel mogelijk op te bezuinigen. Het dak moest
bijvoorbeeld weer bedekt worden met de beste
afkomende pannen en bijlevering van dito
tekort komende pannen (2) en deze moesten
aan de binnenzijde worden aangestreken met
slap basterd trasmortel, met enig koe- of
varkenshaar vermengd.
In de jaren rond 1900 dreigde het gebouw
opnieuw verloren te gaan tengevolge van de
grote bouwvalligheid. Uiteindelijk gelukte het
de benodigde gelden voor verbetering bijeen
te krijgen; opnieuw bleef het pand behouden.
Het Rijk droeg, bij besluit van 21 juni 1901,
ƒ 3000 aan deze restauratie bij. Met de
vergadering van 26 mei 1905 werd het raad-
huis weer in gebruik genomen. Enige zinsne-
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Interieur van de raadzaal,
nog in de 19e eeuw. De
zware eiken halken waren
toen nog niet geschilderd;
dat gebeurde bij de
restauratie van 1963.

den uit de toespraak van burgemeester J.
Wildschut: "Dankzij uw zeer verstandig be-
sluit, reeds voor een vijftal jaren genomen, om
pogingen aan te wenden voor het behoud van
het wel oude doch fraaie gebouw, is het
raadhuis niet alleen gebleven, doch zo geres-
taureerd dat het weer een sieraad is geworden
voor Jisp en gewest. Het strekt onze kleine
gemeente tot roem dit erfstuk onzer vaderen in
ere te hebben hersteld niet-tegenstaande zoveel
bezwaren aan de bereiking van dit doel ver-
bonden. Als Hoofd der gemeente ben ik daar
trotsch op!"
De kosten van de restauratie bedroegen uitein-
delijk ƒ 10.000. Tal van kunstliefhebbers in
den lande gaven een bijdrage aan deze res-
tauratie, onder wie de heer J.F.L. Frowein, de
architect uit 's-Gravenhage en Dirk Stam Mz.
te Wormerveer, de uitvoerder van het werk.
"Mijnen dank voor ontwerp en uitvoering. Als
herinnering aan deze dag zij het mij vergund
een goed portret van H.M. de Koningin, tot
sieraad dezer zaal, der gemeente aan te bieden."
In 1938 werd de walmuur gebouwd en werden
de muren gesausd tegen doorslag. Maar de
tand des tijds bleef aan het gebouw knagen en
in 1963 kon, na een zes jaar durende voorbe-
reiding, opnieuw met een restauratie worden
begonnen. Dit werk geschiedde onder leiding
van de Amsterdamse architect H.F. Rappange
en werd uitgevoerd door de firma Jb. Prett te
Oostzaan. De restauratie werd aangenomen
voor een bedrag van ƒ 51.500. De begroting
was ƒ 56.080. Het architecten-honorarium.

tekenaar-salaris, toezicht en bijkomende kos-
ten werden geraamd op ƒ 6080. De provincie
subsidieerde de restauratie met vijftien pro-
cent van ƒ 57.000.

Grond
Wonderlijk is dat de grond bij het raadhuis
uitsluitend de grond is waar het gebouw op
staat. Dit schijnt al sinds oude tijden zo te zijn.
Het plein er vóór behoort namelijk toe aan de
nederlands hervormde kerk der gemeente Jisp.
Met de gemeentelijke herindeling moest een
nieuwe overpad-contract worden opgemaakt.
Het is een verdienste geweest van het bestuur
van de gemeente Jisp van de laatste jaren dat
het raadhuis er, zowel buiten als binnen, zo
goed onderhouden bij staat.
Ontelbare malen is het raadhuis gefotografeerd,
en nog vaker om zijn schoonheid bewonderd.
De verdere ontwikkelingen rond het Jisper
raadhuis verdienen daarom onze aandacht.

P.Jonges
(secretaris oudheidkundige commissie Jisp)

Noten
(1). Pas in 1938 verscheen een wetenschappe-
lijke benadering, waarbij dr. Meyens als ver-
klaring gaf: "het gistende water".
(2). Voorwaarde bij de sloop in 1824 van "het
Huys genaamt de Steene Kamer" was dat
vijfhonderd gave zwarte dakpannen ontvan-
gen moesten worden voor het raadhuis.
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Het Zaandammer dak
Kennis over het bouwen in de Zaanstreek
vanaf de 16e tot aan de 20e eeuw kan nog
steeds het beste worden afgelezen aan de pan-
den die in de ware zin des woord de tand des
tijds, afbraak, oorlogsgeweld of branden heb-
ben overleefd. Daarnaast kan kennis geput
worden uit bewaard gebleven bouwbestekken,
zoals S. de Jong dit zo uitvoerig heeft beschre-
ven in "Gebouwd in de Zaanstreek", blz. 41 en
volgende. Hiaten in onze kennis, zoals ten
aanzien van de kleuren waarin vroeger de
Zaanse panden werden geverfd, kunnen even-
eens alleen verkleind worden door zorgvuldig
onderzoek ter plekke. In de vele reis-
beschrijvingen uit de 18e eeuw, geschreven
door vreemdelingen die ons land bezochten en
daarbij ook de Zaanstreek aandeden, is over de
kleuren van het verfwerk helaas weinig
concreets te vinden, slechts verwondering over

en industrie. Daarnaast werden in de Amster-
damsche Courant de houtveilingen in Amster-
dam, Zaandam en Edam aangekondigd en
werd de inhoud vermeld van de retourschepen
van de VOC die Kaap Hoorn waren gepas-
seerd.
In de 18e eeuw, toen de welvaart ging tanen,
kwamen er in de Amsterdamsche Courant
veel advertenties voor waarin buitenplaatsen
met tuinen, lugthuizen, herbergen met kolf-
banen en luxueuze speeljachten te koop wer-
den aangeboden. Zo verscheen er in de krant
van 18 augustus 1764 de volgende adverten-
tie: "Uit 'er hand te koop een zeer plaizierige
BUITENPLAATS, gelegen op 't Wout,
tusschen den Hoeff en Bergen, genaamd
LEEUWENBERG, op 't plezierigste van de
Duinkant; daar op staande een, in weinig Jaa-
ren eerst uit de grond nieuw opgebouwt, mo-

Dakbeschot.

de "bonte" kleuren waarin de huizen waren
geverfd. Een enkele keer valt het woord groen,
blauw, grijs of geel (1).
Een andere bron van kennis wordt echter op
velerlei gebied gevormd door de advertenties
in de Amsterdamsche Courant. In dit nieuws-
blad, dat vanaf het jaar 1645 meestal drie keer
per week verscheen en waar de afleveringen
vanaf 1672 vrijwel compleet van bewaard zijn
gebleven, komen nieuwtjes over hetgeen in de
Zaanstreek gebeurde nauwelijks voor. Des-
ondanks zullen de Zaanse fabrikanten, hande-
laren en reders deze kranten zorgvuldig gelezen
hebben om op de hoogte te blijven van het
toenmalige oorlogsnieuws, met de onvermij-
delijke blokkades en kapingen, of van het
uitbreken van de pest of van misoogsten el-
ders. Allemaal zaken die direct of indirect
gevolg konden hebben voor de Zaanse handel

derne Heere Huizinge, voorzien van drie mag-
nifieke beneede Vertrekken, waar van twee
behangen, een magnifieke kookkeuken, voor-
zien met Fornuizen en alle Gemakken, daar-
onder een weergaloozedrooge Kelder, zo groot
als voornoemde keuken, op de eerste verdie-
ping vier fraaie Vertrekken, met alle vereischte
Commoditeiten, en daar boven een dubbelde
Kleerzolder, beschoten met Zandammer Dak,
aan de zeide van 't Huis een Stal voor
4 paarden (+ Wagenhuis), aan de andere zeide
een Stal voor 10 beesten, daar boven groote
Hooyzolders..."
Allereerst over de buitenplaats. Nu bevindt
zich tussen Egmond en Bergen op dit ogenblik
een buitenplaats, genummerd Hereweg, 292
echter "Schuylenburg" geheten. Op het eerste
gezicht leek dit de bewuste buitenplaats
Leeuwenburg te zijn. Maar bij een bezoek aan
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de buitenplaats bleek de huidige eigenaar over
de volledige geschiedenis van het pand en zijn
bewoners vanaf circa 1630 te beschikken.
Daarin kwam een verkoping in 1764 niet voor.
De in de advertentie opgesomde vertrekken
bleken niet alle aanwezig te zijn. In het bijzon-
der ontbraken de beide kleerzolders met het
dakbeschot. Het bewijs dat dit pand niet de
buitenplaats Leeuwenburg is leverde echter
een foto uit 1965, toen een brand de kap van
het pand verwoestte. Daarop is duidelijk te
zien dat het een sporenkap was. Het beschoten
dak boven de kleerzolders uit de advertentie
was daar natuurlijk aangebracht om lekkages
op de op de kleerstokken hangende textilia te
voorkomen. Ook elders werden om deze re-
den beschoten daken aangebracht. Zoals te
lezen valt in de volgende advertentie in de
Amsterdamsche Courant van 19 maart 1783:
"te koop, een CATOEN-DUKKERIJ, ge-
noemd Leef op Hoop en Denk op Sterven,
staande op de Overtoomsche Weg N.Z.... extra
Groote Steenen Drukloos, met zijn beschoo-
ten Droog-Zolders, een groote Kleurhok, en
dito Karloos, een Hangerij... Makelaar J. Pa-
ter, Amsterdam." Ook hier beschoten daken
om de zojuist bedrukte katoentjes tegen lek-
kage te beschermen.
Het blijft merkwaardig dat buiten de Zaanstreek
slechts in buitengewone gevallen beschoten
daken werden toegepast. Dit gebeurde slechts
waar dit technisch absoluut noodzakelijk was,
zoals bij dakvlakken die gedekt werden met
leien, lood of zink.
Leien moeten om de 10-15 centimeter gespij-
kerd worden en lood en zink over het volle
oppervlak ondersteund worden. Zelfs de 17e-
eeuwse Amsterdamse grachtenhuizen, waar-
van de zolders bestemd waren voor opslag van
toch kostbare handelswaren, hadden
onbeschoten daken, waarbij men op de zolder
staande tegen de achterkant van de pannen
aankeek. Omdat de handgevormde dakpannen
niet strak en kantig waren, bleven er naden en
kieren tussen de pannen, waardoor wind en
regen vrij spel hadden. Daarom werden de
naden tussen de pannen dichtgesmeerd met
kalkspecie dat vermengd werd met koehaar,
om de specie de nodige samenhang te geven.
Desondanks wrikten de pannen zich bij storm
vaak los, waardoor er toch weer lekkages
konden ontstaan. In het bijzonder waren
onbeschoten daken niet bestand tegen het
binnenwaaien van stuifsneeuw, dat door de
nauwste kieren binnendrong. In de 18e eeuw
toen de zolders minder voor opslag, maar
meer voor het drogen van de was of voor
slaapruimte van het huispersoneel werden
gebruikt, begon men ook buiten de Zaanstreek
daken te voorzien van dakbeschot. Dit bleven

echter uitzonderingen. In plaats daarvan voor-
zag men onbeschoten daken aan de binnen-
zijde van zetluiken, die met wervels werden
vastgezet. Stuifsneeuw en lek water kwam dan
echter wel achter de zetluiken terecht, hetgeen
ongezien tot verrotting van de ondereinden
van de sporen en van de muurplaat kon leiden.
Wat de reden is dat in de Zaanstreek reeds
vanaf het begin van de 17e eeuw beschoten
daken werden toegepast, is moeilijk te zeggen.
Het aanbrengen van dakbeschot van 18-22
mm dikte vergde inderdaad minder hout dan
de constructie met daksporen, hart op hart
30 cm en zwaar 7 x 10 cm. Maar dakbeschot
moest uit zwaardere, dus duurdere, stammen
gezaagd worden dan de sporen. Daarbij kwam
dat de dakdelen met de hand moesten worden
opgeschaafd en van messing en groef, alsmede
van twee waterholen, moesten worden voor-
zien. Dit alles vergde zoveel arbeid, dat een
beschoten kap aanmerkelijk duurder was dan
een sporenkap.
Wellicht zijn er twee redenen voor de toe-
passing van deze, van het algemeen gangbare
afwijkende, dakconstructie. Namelijk een
pragmatische en een meer sociologische reden.
De eerste reden komt voort uit de klimatologi-
sche verschillen tussen de stad en het platte-
land. In de stad, waar de huizen aaneengeslo-
ten staan, wordt de wind als het ware afgeremd
in de nauwe straten. De daken van de vrijst-
aande huizen ten plattelande zijn daarentegen
blootgesteld aan de ongebroken kracht van de,
over het vlakke polderland aanstormende,
wind. Een beschoten dak is daar een uitste-
kende garantie voor een droog huis.
Een tweede reden kan gelegen zijn in de tradi-
tionele instelling van het bouwbedrijf. De
uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen
evolueerde in de loop der eeuwen drastisch,
maar de constructie van gebouwen bleef sinds
de gotiek in principe hetzelfde. De in de Mid-
deleeuwen ontwikkelde bouwconstructies
werden tijdens de daarop volgende eeuwen in
de gilden van generatie op generatie onveran-
derd overgeleverd. Pas in de 19e eeuw, na de
opheffing van de gilden in 1795, vonden
nieuwe bouwmaterialen zoals ijzer en beton
en nieuw ontwikkelde bouwconstructies
veelvuldig toepassing. Wellicht is dit conser-
vatisme er oorzaak van dat buiten de Zaanstreek
zo lang is vastgehouden aan de relatief slechte
constructie van onbeschoten sporenkappen.
Deze behoudzucht is nog altijd in het bouw-
vak aanwezig. Een recent en treffend voor-
beeld hiervan is het verbod van spouwmuren
voor balkdragende muren in Amsterdam.
Hoewel deze constructie in den lande sinds het
einde van de vorige eeuw al gebruikelijk was,
bleef men in Amsterdam massieve buitenmu-
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ren toepassen. Omdat deze aan de binnenzijde
betengeld werden, met jute bespannen en
daarna behangen, bleef ernstige vochtschade
meestal achterwege. Want tussen het behang
en de buitenmuur bevond zich een luchtlaag,
waarin het vocht kon verdampen. Toen na
1945 in de minsteden Slotermeer en Slotervaart
om financiële redenen de betengelingen ach-
terwege bleven, sloegen de massieve muren
van de hoge bouwblokken door. Pas nadat
constructies ontwikkeld waren, waarbij ook
bij hoge gebouwen spouwmuren toegepast
konden worden, kon vochtdoorslag worden
voorkomen.

J. Schipper B.N.A.

Noot ( l ) . Als bewerking der bekroonde ant-
woorden, op een door het Genootschap
Amstellodanum uitgeschreven prijsvraag,
schreef J.N. Jacobs en Jensen in 1919 het boek
"Reizigers in Amsterdam, een beschrijvende
lijst van reizen in Nederland door vreemde-
lingen voor 1850". In 1936 verscheen hierop
een supplement. In deze boeken zijn 81
boektitels waarin Zaandam wordt beschreven,
vermeld. Veel van deze boeken bevinden zich
in de Universiteits Bibliotheek Amsterdam.

Zuiddij k 109

Zuiddij k J 09,
ca. 1875-J953
(reconstructie/schets:
P.A.M. Zwart).

Aan de oproep van de redactie van Anno 1961
aan lezers om een verhaal/illustratie voor ons
verenigingsorgaan in te zenden, werd gehoor
gegeven door mevr. A.G. Zwart-Kramer te
Enkhuizen. Haar artikel geeft inzicht in het
wonen aan de Zaandamse Zuiddijk in de jaren
'40 en het begin van de jaren '50.

Zeu'dijk 105 is het voormalige winkel-
woonhuis van Bal de Wit. Hij verkocht

rokerswaren en snoepgoed. Met name
dat laatste was voor mij aan het begin

van de jaren '50 het aantrekkelijke
van zijn handeltje. Het steegje

langs zijn huis gaf, via een
houten bruggetje, toegang tot

het Pantepad. Als je na de
brug rechtsaf ging, liep

je tegen Opa's huisje
aan het Sint
Cathrijnepad aan.
Opa was niet in het
echt mijn grootva-
der, maar hij was
wel erg oud. Dat
gold ook voor zijn
huis je , dat her-
bouwd is aan het
Zeilenmakerspad 3
op de Zaanse
Schans. Bal was
ook boekhouder
van het construc-
tiebedrijf Kramer
en Duyvis. Als hij

een der vennoten wilde spreken hoefde hij niet
ver te reizen. Twee deuren verder kon hij
aanbellen; bij Zuiddijk 109, mijn ouderlijk
huis.
Het was een dijkhuis, van hout, op penanten,
met een gemetselde kelder. De achter- en
zijkanten waren uitgevoerd als getrapte we-
gen. De voorkant was rabat, onder horizontaal
en boven de eierlijst verticaal. Het was groen
geschilderd, natuurlijk. Voor de ramen waren
zonnerakken aangebracht. Het huis stond vrij:
rechts een osem en links een steegje (1). Zo
konden wij in de grote achtertuin komen, die
doorliep tot aan de dijksloot (2). Er stond een
enorme schuur, die in gebruik was bij de
vorige bewoner, timmerman Clynk. Maar ik
vond de duiventil en het konijnenhok een stuk
leuker. En dan stond er tegen het huis aan nog
de diepe regenwaterbak, die mijn va der met
een deksel tot een minder aantrekkelijk speel-
object voor mijn broer en mij had gemaakt.
Een foto hiervan is onlangs in een boek afge-
drukt (3). Het pand mat ongeveer zes bij twaalf
meter. De voordeur gaf toegang tot een negen
meter lange gang. Onmiddellijk na de dorpel
was er een afstap. Kennelijk is de Zuiddijk ooit
opgehoogd (na 1916?). Aan het einde van de
gang was de toegang naar een kamer met een
raam in de achtergevel; daar was onze keuken.
In de gang waren links drie deuren, die achter-
eenvolgens toegang gaven tot de voorkamer,
een tussenruimte en de trap naar boven. De
voorkamer was bijna vijf meter breed en bijna
zes meter diep en had twee ramen aan de
straatzijde en één in de zijgevel, vlak bij de
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hoek. Door dat laatste raam had je uitzicht tot
op de Burcht. In de wand tegenover de ramen
stond de schoorsteen, die ooit heel mooi ge-
weest moest zijn, maar die nu was geknapt en
scheefgezakt. Maar er was wel meer scheef in
het huis. Links van de schoorsteen was een
deur die (ook) toegang gaf tot de tussenruimte.
In de tussenruimte was onmiddellijk links de
"doos", schuin in de hoek, met een raampje in
de zijgevel. Het prachtige hout van de zitting
staat mij nog steeds voor de geest; een stuk
mooier dan de plastic brillen die later kwa-
men. De tussenruimte kon je ook inkomen via
de gang. Dan was er eerst een afstapje met een
trap naar beneden. Die ging in tweeën, met een
tussenbordes.
Vanuit de tussenruimte kon je eveneens de
achterkamer bereiken, Via een deur schuin
tegenover de deur naar de voorkamer. In de
achterkamer van 3,5 bij 3,5 meter stond in een
nis van de tussenruimte een kachel.
De verdieping kende maar één kamer, aan de
voorzijde , met een tonrond houten plafond.
Op het restant van de zolder was voor ons
gezin een tweede kamertje gemaakt. De bed-
steden waren boven (beneden waren er geen).
In totaal was er in het huis daarmee het immense
aantal van 32 kasten. Opskeuldertje was bij
ons thuis een geliefde spel. Dat voordeel van
het huis had men trouwens al in de oorlog
ontdekt. Er waren steeds wel een paar onder-
duikers die in de kasten woonden. Op een
gegeven moment werd dat ontdekt door ie-
mand van de gemeentelijke reinigingsdienst:
het tonnetje raakte sneller gevuld. Hij was een
"goeie". Zonder een woord te zeggen gaf hij
op een gegeven moment twee tonnetjes af en
dat hield hij vervolgens de hele oorlog trouw
vol. Razzia's hebben nooit tot ontdekking
geleid, ook niet de speciale die was opgezet
om mijn oom op te sporen, die al die jaren in
een kast speldjes zat te maken. Er was een
vernuftig in de trapleuning weggewerkt
waarschuwingssysteem, dat perfect werkte.
De kelder (onder 2/3 van het huis) was groot
en bestond uit verschillende ruimten. De
vroegere keuken bevond zich daar, met veel
kastjes een aanrecht met tegels en een kraan
die nog werkte. Mijn broer en ik hebben er
heel wat afgeknoeid. De kelder was niet alleen
binnendoor te bereiken, maar ook buitenom
via de tuin.
Het houten binnenwerk van het huis was licht-
groen geschilderd en de deuren waren gehout.
De vloeren waren van planken, zeil konden
mijn ouders in de oorlog niet aan komen.
Erg oud was het eusie niet. De tuitgevel met
windveren verraadt de ouderdom: het kwam
uit de tweede helft van de 19e eeuw (4). In de
jaren '50 helde het naar achteren: een foto laat

zien dat dat rond de eeuwwisseling nog niet
het geval was (5). Ik schat dat het pand uit
ongeveer 1875 dateerde. Niet oud.genoeg -
vond men toen, in de jaren \50 - om het te
behouden; nu zou men daar gelukkig anders
over denken.
In 1952 zijn wij verhuisd naar de nieuwbouw,
zeer tegen de zin van ons, kinderen. Maar toen
wij ontdekten dat bouwerven ook een span-
nend speelterein waren, ging het weer wat
beter.
Het huis heeft na ons nog tijdelijk onderdak
geboden aan een door brand getroffen gezin.
Een jaar na ons vertrek werd het mooiste huis
van de wereld-van-toen gesloopt. Voor De
Gruyter. Wie was dat ook weer?
Het leukste van het huis was dat het spannend
was van zichzelf, en zo een geweldig speel-
object voor kinderen vormde.
En is dat niet het mooiste?

A.G.Zwart-Kramer

Noten
(1). Mr. Jan Kroft, Zaandam in oude
ansichten,Zaltbommel 1971, pag. 118, zat er
dus naast; de doorgang naar het Pantepad lag
niet naast Zuiddijk 105.
(2). De naam ontleen ik aan de plattegrond in
S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de
Zaanstreek, s.1.,1987,pag. 13.
(3). Henk Poppen, Zaandam, fotografisch beeld
van een een veranderde stad in de jaren vijftig
en zestig, Zaltbommel 1989, pag. 81 en na-
tuurlijk ook in Korf.
(4). De Jong en Schipper, pag. 154, 155.
(5). Korf, pag 118

Oproep aan de leden

De redactie-commissie van Anno 1961
wil de leden van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis graag meer betrek-
ken bij de Anno-publicaties.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door ons
een foto met een bijbehorende verhaal te
sturen, zoals het dit kwartaal geplaatste
artikel over Zuiddijk 109.
Wij zien uw inzendingen graag tegemoet
Redactie Anno 1961
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Tentoonstelling uln Harmonie met Stad en Land",
een keuze uit het werk van Jaap Schipper.

Jaap Schipper spreekt
tijdens de opening van de
tentoonstelling in het
Molennniseiim.

Een tekening van Jaap
Schipper, De Jonge Prins
te Wornierveer, Oostgevel.

Korte terugblik overhel ontstaan. Een tweetal
zaken zijn aanleiding geweest voor het sa-
menstellen en houden van deze tentoonstel-
ling, te weten: overdracht archief aan Gemeente
en 75e verjaardag Jaap Schipper. Gedurende
het laatste jaar was Johan Jacobs binnen ons
kantoor bezig met het uitzoeken van het archief
van Jaap Schipper. Het is n.l. de gewoonte dat
op een architektenburo vrijwel alles van een
werk bewaard blijft. Zakelijk gezien moeten
de belangrijkste stukken 10 jaar bewaard
worden. Na 10 jaar kan er dan een deel ver-
nietigd worden, dit zijn dan voornamelijk
korrespondentie-stukken en dergelijke. Door
tijdgebrek schiet dit laatste er nogal eens bij in.
Vandaar dat in het archief bijna alles nog
aanwezig was. Met een z.g. archivaris-geduld
heeft Johan zich door de eindeloze rij
archiefdozen en tekeningenkokers heen ge-
werkt. Gedurende die periode werd ik als
oudste medewerker menigmaal te hulp ge-
roepen om zaken uiteen te zetten, zoals is dit
ooit gebouwd of is dat het geworden? Wat mij
toen opviel was het feit dat architekten nogal
wat studie of ontwerpen maken die niet wor-
den gerealiseerd. Dit was bij Schipper ook het
geval. Zo kwamen er prachtige ontwerpen en
tekeningen te voorschijn van gevels voor de
Kalverringdijk op de Zaanse Schans die nooit
zijn uitgevoerd.
In september 1990 was het uitzoeken van het
archief zover gevorderd dat er een redelijk

overzicht verkregen was. Toen is het idee
ontstaan voor een verjaardagsgeschenk in de
vorm van een tentoonstelling. Na een gesprek
met Johan werd een eerste selektie gemaakt en
een begroting opgesteld. Ook werden diverse
lokaties bekeken. Na een rondrit langs diverse
kerken en de expositieruimte van het archief,
waren wij niet erg tevreden. De expositieruimte
van het Molenmuseum gaf wel de juiste sfeer
voor deze tentoonstelling. We hebben daarna
dhr.Neuhaus geraadpleegd over de mogelijk-
heden van dit museum. Dhr. Neuhaus was
bereid om hier tijd en ruimte voor te maken.
Tevens was hij bereid om z'n ervaring in te
brengen. Dit kwam ons wel van pas, de molen-
club heeft n.l. een charmante soberheid in haar
tentoonstellingsbeleid. Gedurende de maan-
den oktober en november zijn we hard aan het
werk gegaan met selekteren en ontbrekend
materiaal, voornamelijk foto's bij te maken.
Tot op dat moment was voor Jaap Schipper
alles nog geheim. Begin december moesten
we de tentoonstellingswereld inlichten, omdat
er publikaties de deur uit moesten o.a. "De
Windbrief' van de Zaansche Molen. Op een
maandagmiddag begin december heeft Titia
de Groot, Jaap Schipper onder valse voor-
wendsels voor een bespreking naar de
wethouderskamer van dhr.Brinkman gelokt.
Daar heeft dhr.Brinkman dhr.Schipper in ken-
nis gesteld van dit voorgenomen verjaardags-
kado. Hij heeft dit kado in dank- aanvaard,
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maar begon gelijk de mouwen op te stropen,
zo van dan moet ik aan de slag. Op dat moment
is hem meegedeeld dat de zaak al z.g. aan-
bestedingsklaar was, of wel samengesteld en
uitgezocht. Dhr.Schipper heeft wel meege-
werkt aan de z.g. finishing touch.

Nu iets over de tentoonstelling. Probleem van
een z.g. architektuur-tentoonstelling is dat hij
voor niet vakmensen moeilijk toegankelijk is.
Dit heeft in een ander verband Alice van
Diepen al eens eerder verteld. Deze problemen
hebben wij onderling goed doorgesproken.
Daarom is gekozen voor veel foto's en dia's en
niet zoveel technisch materiaal. De maquette
van de kerk van Rutten leek ons ook een
educatieve aanvulling. Daarna zijn de schot-
ten zorgvuldig samengesteld en met Jaap
Schipper besproken. Dat hij links en rechts
kommentaar had, zal u duidelijk zijn.

Iets over de inhoud van de tentoonstelling wil
ik hier ook wel zeggen. Johan Jacobs heeft een
eerste schifting van werken gemaakt. Hierbij
heb ik in eerste instantie tegen Johan gezegd
dat Schipper niet alleen aan de Zaanse Schans
gewerkt heeft. Dit heeft Johan ook goed
meegenomen, maar kwam wel met de op-
merking dat hij zoveel gerestaureerd heeft, dat
om dit facet van zijn architektenwerk niet
heen kan. Na rijp beraad is het een mengeling
geworden van oud en nieuw.

gesteld die in samenwerking met collega's tot
stand zijn gekomen. Onder andere is dat de
restauratie van het voormalig Oost-Indië huis
en het Amsterdams Historisch Museum. Deze
zijn in samenwerking met B art van Kasteel
geweest. Ook heeft Schipper een aantal jaren
met architekt Dick Fledd rus uit Enkhuizen
samengewerkt. De restauratie van de kerk van
Twisk en Lambertschaag zijn hiervan het ge-
volg.

In samenwerking met de vrouw van Jaap
Schipper die vooraf was ingelicht is een facet
van hem naar voren gekomen wat niet bij
iedereen bekend was. Hij heeft n.l. in zijn
jonge jaren nogal wat studies gemaakt van o. a.
makelaars in De Rijp. Bij deze studies werden
nogal wat schetsen gemaakt. Ook tekende hij
dan wel eens een landschap of een stads-
gezicht. Uit dit schetsboek is een selektie
gemaakt en tevens tentoongesteld. Als laatste
hebben wij ook nog een hobby van Schipper,
het etsen van glas tentoongesteld. De resulta-
ten van deze hobby gaf hij meestal kado bij een
opening, dus moesten wij wat opdrachtgevers
af om objekten in bruikleen af te staan.

Tot slot wil ik vermelden dat wij met groot
plezier aan deze tentoonstelling hebben ge-
werkt en voor mijzelf was het een terugblik op
een samenwerking van ruim twintig jaar met
Jaap Schipper.

Er zijn ook een aantal werken niet tentoon- Piet van Nugteren

Uitgave van de vereniging
"Vrienden van het Zaanse Huis" maart 1991-no. 117

Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544 B J Zaandijk, Telefoon 075-284388
Secretarissen: Judy van Noortwijk en Mieke Kuyper, Kalverringdijk 21, 1509 BT

Zaandam, Telefoon 075-176585
J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ Assendelft, Telefoon 02987-4823Penningmeester:

Redactie
"Anno 1961":
Redactieleden:

Seiny Klopper-Bruijn, Weiver 5, 1546 LA Jisp, Telefoon 02982-1371
S. de Jong, mevr. Titia de Groot, Jan Pieter Woudt.

Uw opgaven voor de rubriek "Annonces" zien we gaarne voor l mei 1991 tegemoet:
Redactie Anno 1961, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
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Redactie Anno 1961, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
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Val van de toren van Westzaan in 1843 aktueel in
theatervoorstelling in 1991
De val van de toren van de Westzaanse kerk in
januari 1843, zal in de maand april 1991 het
uitgangspunt zijn van een groots theaterspek-
takel in de grote kerk van Westzaan, dus op de
plaats des onheus. De voorbereidingen hier-
voor hebben drie jaar in beslag genomen, de
laatste weken wordt door alle betrokkenen
ijverig gerepteerd. Marianne Buitenhuis en
Annemarie Leipoldt zijn de bedenksters van
deze theatervoorstellingen. Marianne heeft de
regie op zich genomen en Annemarie zorgt
voor de vormgeving in, rond en op de kerk.
Bijzonder van het projekt "Torenval" is dat
het helemaal is voorbereid door Westzaners
en dat ook de voorstelling door een honderd-
vijftigtal Westzaanse amateurs op theater- en
muziekgebied zal worden gebracht. Niet al-
leen toneelspelers doen mee, maar ook een
gemengd koor en muzikanten van Crescendo
en De Reef.

Een van de groepen die vooral in de
voorbereidingsfase veel werk heeft verricht,
is de Werkgroep Historisch Onderzoek, onder
leiding van Fred Ehrenberg. Van alle kanten is
informatie aangedragen; uit oude boeken en
geschriften, uit het Gemeente-archief van
Zaanstad, maar ook van de Westzaners zelf.

De appel is rijp...
Het drama vond plaats op de nieuwjaarsdag
van 1843. Al jarenlang was de toren van de
hervormde kerk een "moeilijk" onderwerp in
de gemeenteraadsvergaderingen van
Westzaan. Er was geconstateerd dat de toren
gevaarlijk in beweging was gekomen, maar
men was zuinig, onwetend en koppig. Veel te
lang was gewacht met het besluit tot herstel.
Naar onheilsprofeten die gewaarschuwd had-
den "de appel is rijp en moet vallen", werd niet
geluisterd. Maar hun voorspellingen zouden
uitkomen. In vroege ochtend van nieuwjaars-
dag 1843 bewoog de toren voor het laatst. Het
gevaarte stortte neer en kwam met een gewel-
dige dreun terecht op het huisje van Engel
Henneman, dat compleet vermorzeld werd.
Engel, zijn zwangere vrouw Bregje Kat, hun
vijf kinderen en hun knecht Jan Smak waren
de slachtoffers van de Westzaanse toren val.
Een echt drama te Westzaan, vol tragiek en
ontzetting, maar gelukkig waren het weeshuis
en de kerk gespaard gebleven. De Westzaners
konden zich hun dorp zonder toren niet
voorstellen. Evert Dekker, familie van de rijke
houthandelaar, gaf een tiental jaren de schuld
aan de Westzaanse overheid: "Hij deed tien

eeuwen, onder veel jammer maar ook tot
vreugde, zijn plicht. En werd door de domheid
der wijsgeren, eeuwen te vroeg ten gronde
gericht."

Vroeg-gotisch
De toren was al eeuwen oud. Ergens in 1200 of
in 1300 moet met de bouw begonnen zijn.
Men baseert deze veronderstelling op het feit
dat er zogenoemde kloostermoppen zijn ge-
bruikt. De monniken van de Cisterciënzer
orde begonnen in die tijd stenen te bakken. De
stijl waarin de toren oorspronkelijk was ge-
bouwd, was vroeg-gotisch. Aanvankelijk was
de toren veertig meter hoog en diende hij als
uitzichtspunt. In het vlakke land kon men
eventuele aanvallers al van verre aan zien
komen. Vanaf de toren was er uitzicht over het
IJ, daardoor werden tijdens de opstand tegen
Spanje de Spaanse schepen vroegtijdig gesig-
naleerd en aangevallen. In 1574 kwamen de
Spanjaarden over het ijs van de grote rivieren.
Vanaf Haarlem drongen ze Westzaan binnen.
Ze hebben geprobeerd de toren te vernietigen;
met honderd man hingen ze aan een touw dat
ze boven in de toren hadden bevestigd. Maar
ze kregen de toren niet neer. Wél werden de
trappen in brand gestoken. In de 18e eeuw was
er een blikseminslag in de toren, die alleen de
vlaggemast en het platform beschadigde. In
1762 werd er een spits, bedekt met leien, op de
toren gezet. Gevolg was dat de toren nu 63
meter hoog was. Dat zou niet meer verande-
ren.

Zuidwestelijke regens
Eeuwenlang stond de toren daar, aan de
westkant van de kerk. Op 8 augustus 1822
kwam de gemeenteraad bijeen om over de
toren te vergaderen. De schout had gesigna-
leerd dat de toren enigszins bouwvallig was en
men vroeg zich af of daar niet iets aan gedaan
moest worden. Besloten werd om de toren te
laten inspecteren door timmerbaas Stam en
metselaarsbaas Andries Holm. Er werd nadien
wat lapwerk gedaan, maar een echte reparatie
was te duur. Vier jaar later moest er een
schutting om de toren worden gezet, want er
vielen regelmatig brokken steen naar beneden.
De architect R. Muselier maakte een begroting
voor gedeeltelijke afbraak en herbouw. Het
werk werd gedaan door een Koogse meester-
timmerman, maar een blikseminslag vernielde
zijn werk weer. In 1836 kwamen er weer
stenen omlaag en in 1842 was de staat van de
toren verschrikkelijk. De zuidwestelijke re-
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Zeefdruk voor het
Torenval-project, gemaakt
door Peter Louman.

gens tastten de palen aan en daardoor begon de
toren te draaien.

Verdonk
Een belangrijke rol in het verhaal van de
torenval werd gespeeld door de Zaandamse
aannemer Verdonk. Hij beweerde dat de re-
genval alle palen had aangetast. De palen
waren gewoon te slap geworden. Volgens
hem was de enige oplossing het opnieuw fun-
deren van de toren en een contrafort aanbren-
gen, waardoor de toren aan drie kanten werd
ingesloten. De raadsleden vonden het plan van
Verdonk wel goed, maar te duur. Alleen het
raadslid Dekker vond dat hij de verantwoorde-
lijkheid voor de toren niet langer kon dragen
en bedankte voor zijn functie. Een provinciale
hoofdingenieur kwam poolshoogte nemen en

suste de gemoederen. Hij was er van overtuigd
dat de toren niet kon vallen. Verdonk had een
andere mening. Hij zei: "Valt de toren niet,
dan moogt ge mij aan de toren ophangen." En
in de herberg De Prins wist hij zelfs precies te
vertellen dat de toren de herberg niet zou
beschadigen en dat men zich in het weeshuis
ook niet te veel zorgen hoefde te maken. "De
toren kantelt en valt op het huis van de tuinman
en dat zal geheel verpletterd worden." De
afloop van het verhaal is bekend: de toren viel,
precies zo als Verdonk had voorspeld.

Driejarig theaterproject
De afgelopen drie jaar heeft een groot aantal
Westzaners gewerkt aan het theaterproject
"Torenval". Eerst is de groep Historisch On-
derzoek vol enthousiasme aan het werk gegaan.
Veel materiaal is boven tafel gekomen. In het
najaar van 1990 is door deze werkgroep een
tentoonstelling ingericht, waar een aantal in-
teressante geschriften en objecten te zien was,
onder andere de wijzers van de oude klokke-
toren. Daarnaast is er een tekst gemaakt, ge-
baseerd op de oude geschriften en de ge-
schiedenis. Met deze tekst "stoeien" nu de
acteurs en de koorleden. Te zamen met de
muziek, gecomponeerd door Simon Burger, is
het een boeiend en aangrijpend geheel ge-
worden. Ook andere voorbereidingsgroepen,
zoals de groep Licht en Geluid, en Decors en
Kostuums hebben hun handen vol aan het
Torenval-project. Het wordt spannend de ko-
mende weken. Ieder zet zijn beste beentje
voor, maar de nadruk valt natuurlijk op de
voorstellingen, die zullen plaatsvinden op 19,
24, 25, 26 en 27 april in de grote kerk te
Westzaan, aanvang 21.00 uur. Kaarten a ƒ 12,50
kunnen worden besteld bij mevr. G.
Luttikhuizen-van den Ochtend, Burgemeester
Verstegenstraat 11, 1551 TA Westzaan, tel.
075- 284867.

Vrijwilligers gezocht

De Stichting Zaanse Schans zoekt
vrijwilligers voor zomeractiviteiten op

de Zaanse Schans. Er wordt hulp
gezocht bij diverse wekzaamheden

zoals: baliewerk, ontvangst bezoekers
van tentoonstellingen, rondleidingen en

eventueel lichte tentoonstellings-
bouw werkzaamheden.

Informatie bij:
Alice van Diepen

museumcoördinator,
tel. 552391 of 552233
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Een nieuw Zaans huis aan het Weiver te Jisp
Aan het Weiver te Jisp (op nr l Ob, aan een pad
dat het Weiver met de nieuwe buurt verbindt),
bouwden Jan en Marije Visser een Zaans huis.
Zij deden dat op een stuk grond van 272
vierkante meter dat op l maart 1988 hun
eigendom werd. Het was al jarenlang hun
wens naar eigen idee nergens vrij in de
Zaanstreek een sfeervol houten huis te bou-
wen. Een mooie klus die ze voor een groot deel
zelf uitvoerden. Ze gaven veel tijd en energie
aan de bouw van dit huis en voelen zich
daardoor nu sterk verbonden met deze plek.
Het huis werd geheel historiserend gebouwd,
naar ontwerp van architect P. van Nugteren.

worden met het optrekken van het moderne
houtskeletgebouw.

Beschrijving van het huis
4 balken: gelamineerde leggers 32 x 17 cm. De
buitenweeg van red ceder met oud Zaans
profiel. Voor het dak zijn geïsoleerde dak-
platen gebruikt, met daarop tweede-hands rode
dakpannen (uit Amsterdam-Noord). De hoogte
van het huis bedraagt 7.20 meter en het heeft
een oppervlakte van negen bij zes meter. Op
de tekening en de foto is te zien dat het pand
een aangebouwde buitenveranda heeft. De
goten zijn van zink. De ramen en de deuren

Een nieuw pand
aan het Weiver:

in tekening...

Hij was eerder de architect van onder meer de
panden in de Domineestuin te Zaandijk. Van-
uit zijn bouwervaring aan de Domineestuin
beval hij Jan en Marije Visser aan de houten
cascowoning te laten uitvoeren door bouwbe-
drijf Ed. Vogelezang te Zaandijk. De Wel-
standscommissie was erg enthousiast over de
plannen. Van Nugteren nam vervolgens de
verdere onderhandelingen met gemeente en
provincie op zich. Dit alles verliep voorspoe-
dig; na vijf maanden was alles rond. Jan en
Marije zaten ondertussen niet stil. Zij begon-
nen met het bouwrijp maken van de grond. Dat
was een behoorlijke klus, door de grote beton-
nen plaat van een kippenschuur van de heer
S. Bark, die met een drilboor moest worden
weggehakt. In mei 1988 kon begonnen wor-
den met het heiwerk. Zeventien houten palen
van veertien meter, met een betonnen opzetter
van anderhalve meter gingen de grond in.
Hierop kwam de geïsoleerde systeemvloer
van beton en daar weer op zes lagen oude,
gebikte rode stenen. Daarna kon begonnen

zijn gemaakt van marantihout, hebben een
roede-verdeling en bezitten enkel glas. De
voordeur heeft een gietijzeren rooster, met een
levensboom. De woning is geïsoleerd met
poliuretaanplaten. De makelaars van het huis
en de garage zijn verschillend van model en
grootte.

Inrichting van het huis
Beneden: keuken en huiskamer lopen in el-
kaar over, gescheiden door een halve wand.
Binnen is het pand dus moderner, hoewel de
balken (steun) en de korbelen wel weer in
oude Zaanse stijl zijn. De vloer is van Ameri-
kaans grenen. Voor het plafond is breed-smal
hout gebruikt. De wanden zijn gespachteld.
De grenen deuren met profiel en paneel zijn
gemaakt door de sociale werkplaats C.C.B, in
Amsterdam. Behalve met de c.v. kan er ook
met hout worden gestookt. Er staat een mar-
meren schouw, die uit het "Schouwenhuis" in
Amsterdam komt. Dit bedrijf verkoopt schou-
wen die uit oude panden zijn gesloopt. Voorts
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.en gerealiseerd.

bevinden zich beneden een toilet en een halle-
tje. Boven: Aangezien de balken nogal ver
uiteen kwamen te liggen, moest er een dikke
draagvloer komen. Gekozen werd voor dik
Amerikaans grenen. Boven bevinden zich l
grote slaapkamer tot nok open, 2 kleine ka-
mers, badkamer, donkere kamer (Jan fotogra-
feert) en daarboven een zolder. De schuine
wanden zijn bekleed met breed-smal hout en
de wanden zijn behangen.

Onderhoud
In juni 1988 was de bovenverdieping van het
pand zo ver klaar dat daar gewoond kon wor-
den. In augustus 1989 waren ze ook beneden
grotendeels klaar en kon het hele pand be-
trokken worden. De wanden van het pand zijn
Zaans Groen, de ramen en deuren mo-
numentengroen. De kozijnen, windveren,
waterborden, gootklossen enzovoort zijn wit.
Het onderhoud van een dergelijk houten pand
vraagt veel onderhoud, maar Jan en Marije
zien daar niet te zeer tegen op. "Het pand staat
goed in de verf. We hebben Sikkens gebruikt,
goeie verf die slechts eens in de zeven jaar een
nieuwe laag behoeft. Verder moeten we het
huis en de garage een of twee keer per jaar met
groene zeep schoonmaken; dat is het behoud
van je verf. Beschadigingen zullen we zoveel
mogelijk meteen bijwerken." Nadat alle kleine,
afrondende klusjes gedaan waren, bouwde
Jan in het voorjaar van 1990 de garage, die op
zeven palen staat. Jan en Marije knapten een
aantal klussen aan de casco-woning zelf op,
zoals het beton vlechten, beton storten, zink

aanbrengen, schoorsteen bouwen, dakpannen
leggen enzovoort. Al met al een mooie klus.
Maar als ze zoiets nog eens moesten doen,
zouden ze het beton vlechten en storten zeker
uitbesteden. Dat was vermoeiend en tijdro-
vend werk.

Tuin
De tuin lieten Jan en Marije ontwerpen door
een tuinarchitecte, die zij op het spoor kwa-
men dankzij het blad "Opzij". Er is veel ge-
werkt met cirkels, die met gele Usselsteentjes
bestraat zijn. Dat laatste was een idee dat ze op
de Zaanse Schans opdeden. De steentjes tikten
ze voor een prikkie op de kop in Friesland. De
tuin is nog in de opbouwfase. Er moet nog een
Zaans hekje omheen komen en hier en daar in
moeten wat rozenboogjes komen; daarvoor
zoeken ze een goed ontwerp. In de tuin staan
al verscheidene fruitboompjes en er komen
nog een paar rozenstruiken bij. Achter in de
tuin is veel gewerkt met bamboe en andere
plantensoorten die op een vochtige grond goed
gedijen. Na heel veel werk is het buurtje door
de doordouwers sfeervoller geworden. Jan en
Marije ontvangen dan ook veel erkenning van
de buurtbewoners, die vooraf niet hadden ge-
dacht dat op een braakliggend tussenstukje
grond zoiets fraais verwezenlijkt kon worden.

Seiny Klopper
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Poppegoed in de Zaanlandsche Oudheidkamer

Zilverspeelgoed
bol lebui sjes-pannetje
(afmeting: 9 1/2 cm).

P offert je s! Schets van Jhr
mr. Alexander Ver H nel l
(1822-1897).

In Nederland komt het zilverspeelgoed voor
vanaf 1650. Dergelijk speelgoed was niet be-
doeld voor de kinderen om mee te spelen,
maar diende als aankleding van de poppenhui-
zen van volwassenen. De naam "poppegoed"
is daarom feiteli jk ju is ter dan "zilver-
speelgoed". In de tweede helft van de 17e
eeuw was het een liefhebberij voor rijke da-
mes om poppenhuizen samen te stellen. Zo'n
verzameling was een statussymbool. In loop
van de 18e eeuw verflauwde de belangstelling
voor dergelijke poppenhuizen; het poppegoed
ging een eigen leven leiden. Men legde verza-
melingen aan van u i t s l u i t e n d z i l ve ren
poppegoed, dat in vitrines werd uitgestald.
Poppegoed is vooral in de periode 1725-1775
zeer veel gemaakt. In Amsterdam waren de
produktiefste fabrikanten: Johannes van
Geffen (werkzaam van 1766 tot 1798) en zijn
oom Arnoldus van Geffen (1728-1769), en
van de familie van Strant: Frederik I (1706-
1727), Frederik II (1727-1754), Willem (1727-
1742) en Daniël (1742-1756). Van laatstge-
noemde is het hier afgebeelde "bollebuisjes-
pannetje" (poffertjespannetje). Daniël was een
broer van Frederik I en Willem en een neef van
Frederik II.
Ook in de 19e eeuw werd nog veel zilver-
speelgoed gemaakt, maar de kwaliteit daarvan
was aanmerkelijk minder. De keuren uit de
tijd van de gilden waren afgeschaft, men treft
op zilverspeelgoed uit deze periode alleen nog
het zwaardje aan als teken voor Ie en 2e

gehalte zilver.
Het bollebuis-pannetje is gemaakt te Amster-
dam in 1749. Herkeuringsmerken laten zien
dat deze stukjes zilver van een verzamelaar op
een andere verzamelaar zijn overgegaan. Een
gekroonde "O" werd in 1807 op voorwerpen
met oude tekens geslagen, als bewijs van
"Oud"; men deed dit gedurende enkele maan-
den zonder belasting-betaling. Het gekroonde
schild met de letter "V" werd in de periode
1814-1893 gebruikt voor werken van vóór
1813 die weer in de handel terugkeerden.

Merkei} in de steel
(zie tekst voor verklaring).

Niet alleen de poffertjes, maar ook de prijzen
rezen de pan uit. In 1857 werd voor dit stukje
op een beurs in Delft ƒ 40 betaald. Twintig jaar
later was de vraag aanmerkelijk gestegen en
stond dit stukje voor ƒ 625 in de veilings-
catalogie.

J.C. de Jong
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Een secreet of een privé
Direct na het verschijnen van het vorige num-
mervan Anno, waarin het artikel over de bouw
van het raadhuis van Zaandam was afgedrukt,
werd ik opgebeld door de heer J. W. van Santé
te Zaandijk. Hij vroeg of het mij bij het be-
studeren van de tekeningen en het bestek niet
was opgevallen dat architect Scholten uit
Purmerend in het nieuwe raadhuis de wc's
vergeten had. Hij had deze merkwaardige
omissie gelezen in een artikel dat P. Boorsma
in 1950 geschreven had in het blad De Zaende
(no.2, p.44). In dit artikel - waarin Boorsma
zeer interessante mededelingen deed over de
familie de Vries, een geslacht van molen-
makers en huistimmerlieden - vermeldde hij
dat Jan de Vries, één der familieleden, in 1846
de laagste inschrijver was geweest bij de aan-
besteding voor het raadhuis van Zaandam. Als
anecdote beschreef Boorsma vervolgens wat
oudere timmerlui van Jan de Vries hem had-
den verteld over hetgeen hun baas in dat jaar
was overkomen. Wat was het geval geweest?
Toen Jan de Vries en zijn meesterknecht het
bestek en de tekeningen van de architect had-
den ontvangen, viel hen beiden ogenblikkelijk
op, dat in het gebouw enige zeer essentiële
vertrekjes ontbraken. De meesterknecht merkte
op: "Wet wenigt baes, d'r benne gien iens
sekrete in." Inderdaad, op de tekeningen wa-
ren deze vertrekjes niet aangegeven.
In werkelijkheid waren ze echter wel degelijk
in het bestek omschreven, maar niet met de
toen gebruikelijke benaming "secreet", maar
met de naam "privé". Deze vertrekjes waren
aangebracht onder de trappen en bevonden
zich op de begane-grond, de eerste en de
tweede verdieping. Ze waren betegeld en elk
voorzien van vuren zittingen, met brillen en
deksels, loden trechter en hydraul isch
kamergemak (watercloset). Misschien was het
de eerste keer dat een dergelijke "nuweghaid"
in de Zaanstreek werd "geïnstalleerd".
In elk geval zal het voorval door de timmerlui
onder schafttijd druk besproken zijn. Ze zul-
len er de nodige grappen over gemaakt hebben,
waarbij de verdichtsels steeds meer de waar-
heid geweld aandeden. Zo was er al spoedig
een nieuw "knotje", namelijk die van de ont-
brekende sekreten, toegevoegd aan de ijzeren
voorraad grappen die onder schafttijd de ronde

deden. De zo betrouwbaar ogende oudere tim-
merlieden hebben de heer Boorsma destijds
dus iets op de mouw gespeld. Een mooi ver-
haal was het wel.

De Grote van Dale 1976 geeft ons een boeiend
overzicht van de naamgeving van dit tegen-
woordig in elke woning aanwezige vertrekje.
De erfenis van de hoogstaande wooncultuur
van de Romeinen, die al op de stadsriolering
aangesloten latrines kenden, is in de middel-
eeuwen terug te vinden in het Latijns-Franse
woord "latrine". Deze, al of niet overdekte,
ruimte bevond zich boven een beerput. In de
16e eeuw, als het Nederlands het Latijn gaat
verdringen, gaat de benaming "het gemak" tot
de woordenschat van de Lage Landen beho-
ren. In de steden van de 16e en 17e eeuw wordt
het, nu steeds afgesloten, vertrekje "het hei-
melijk gemak" of de "bestekamer" genoemd.
Die afgeslotenheid was overigens vaak be-
trekkelijk. Als er gebruik van werd gemaakt
kon de deur niet gesloten worden, hetgeen niet
bevorderlijk was voor de "heimelijkheid".
Daarbij komt dat deze gemakken zich vaak in
gangen en keukens bevonden. De grote Franse
invloed op de omringende landen was er de
oorzaak van dat "het heimelijk gemak" later
"secreet" ging heten, een verbastering van het
Franse woord "secret" (is: "geheim"). Toen
dit woord in de 19e eeuw als onwelgevoegelijk
werd beschouwd, bediende men zich liever
van het Franse bijvoeglijk naamwoord "privé",
hetgeen "particulier" of "geheim" betekent.
Dit woord werd verhollandst tot "privaat".
Ook het veel gebruikte woord "toilet" komt
van het Frans, van "cabinet de toilette". De
tegenwoordig algemeen gebruikte aanduiding
"wc" is een afkorting van het Engelse woord
"watercloset". Het Engelse woord "closet",
dat "kast" of "kabinet" (klein kamertje) bete-
kent, slaat op de ruimte zelf. Met het Engelse
(en ook Hollandse) woord "watercloset" wordt
echter een toiletinrichting met waterspoeling
bedoeld. Het waren deze, toen moderne, in-
richtingen, voorzien van een gegoten ijzeren
stortbak, die in 1848 in het nieuw gebouwde
raadhuis van Zaandam werden aangebracht.

J. Schipper



Boekennieuws
De periode na de feestdagen is er op het
boekenfront altijd enige luwte. Desondanks
kan er een deze rubriek een aantal uitgaven
worden besproken. Deze kwamen kort voor
kerstmis uit, te laat om nog in het december-
nummer 1990 van Anno te kunnen worden
opgenomen.
Jaap Leguijt, bedrijfsleider van de A.P. Stan-
daard-Boekhandel, bracht in het fonds van
zijn Westzaanse uitgeverij Amor Vincit Omnia
twee boekjes uit. Uit het schetsboek van Jan
Ploeger is een selectie uit het werk (tekenin-
gen en tekst) van de Krommenieër Ploeger.
Het kost ƒ 15,00. Een rijksdaalder duurder is
Met de verneemstok, geschreven door Ko
Theewis. De auteur heeft geprobeerd zijn
verhalen zo Zaans mogelijk op te schrijven.
De boekjes van Amor Vincit Omnia zijn over
het algemeen flink aan de prijs; dat is natuurlijk
een gevolg van de betrekkelijk kleine oplagen.
In april zal deze "uitgever uit liefhebberij"
Hoofden koel, handen in de zakken uitbrengen,
een doctoraalscriptie over de Houtstaking in
Zaandam van 1929. De auteurs, Alfons Selie
en Johan van der Laan, publiceerden al eerder
over de houtstaking van 1914.
Voor Amor Vincit Omnia is dit het grootste
project tot nog toe; het zal zeker de moeite
waard zijn voor diegenen die geïnteresseerd
zijn in de geschiedenis van de Zaanstreek
tussen beide Wereldoorlogen. Burgemeester
Kornelis ter Laan speelde in 1929 een heel
andere rol dan in 1914. De verwachte prijs:
ƒ 32,50.

In de vorige boekbespreking zag ik deel 6 van
de Waterlandse fietsroute, Veenweide-
Wormer-route over het hoofd. De uitgever

hiervan is het Recreatieschap Waterland, in
samenwerking met de lokale VVV's. Bij het
boek zit een kaartje. Boek en kaartje kunnen
los (voor resp. ƒ 5,00 en ƒ 7,50) worden
gekocht of gezamenlijk (ƒ 12,50).

Uitgever Robas te Landsmeer verspreidde kort
voor kerst de Foto-atlas N oord-H olland onder
de 4000 voorintekenaren. In het boek (boek-
handelprijs ƒ 69,50) zijn 334 "loodrecht-
opnamen" van de volledige provincie Noord-
Holland opgenomen. Van zo'n 4 kilometer
boven het aardoppervlak werd de provincie in
de maanden maart, april en mei van 1989
gefotografeerd. Het boek is makkelijk han-
teerbaar door de korte inleiding, het plaats-
naamregister en het blokje bij iedere foto,
waarop staat aangegeven welke de acht om-
ringende foto's zijn.

Uitzonderlijk, eigenlijk nauwelijks te bespre-
ken, is Noord-Holland in Proza, Poëzie en
Prenten, uitgegeven door de Culturele Raad
Noord-Holland. In 71 afleveringen (zeventig
over de Noordhollandse gemeenten, en één
over de provincie) in 23 maandelijkse uitga-
ven wordt Noord-Holland door 71 beeldend
kunstenaars en eventueel door schrijvers/
dichters geschetst. De oplage bestaat uit hon-
derd exemplaren, waarvan er zeventig naar de
abonnementhouders gaan. Zo'n abonnement
kost ƒ 2330,00. Bij intekening kost een maan-
delijkse uitgave van drie afleveringen ƒ 100,00.
Losse afleveringen kosten ƒ 39,50. Alle exem-
plaren zijn genummerd.

Ger Jan Onrust

Een hartelijk welkom aan
de volgende nieuwe leden:

De heer Chr.B. Roep, Alkmaar
De heer B. W.L. Groot, Koog aan de Zaan
De heer G. Köhne, Middenbeemster
Stichting Stijfselmakersschuur, Oostzaan
De heer Th. Bien, Wormer
De heer B.J. Ent, Zaandijk

Natuurhistorisch museum
"E. Heimans"

Thijssestraat l te Zaandam (bij kinder-
boerderij in het Darwinpark):
- elke eerste zondag van de maand zijn

er doorlopende diavoorstellingen te
zien met wisselende thema's

- verder is er in het museum een uitge-
breide collectie te bezichtigen: vo-
gels, kleine roofdieren, vlinders, bijen
e.a. insekten, schelpen en een verza-
meling stenen en fossielen

- vrijwilligers staan klaar om u alles
over de collectie te vertellen (open:
zondagmiddag van 13.30-17.00 uur)
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld
uit de Zaanse kranten De Typhoon, De
Zaanlander en De Zaanse Gezinsbode.

5 november
Nauerna kreeg een "Hein Dik-plein". De in-
woners van de buurtschap eerden hiermee hun
plaatsgenoot Hein Dik, die onder meer zorgde
voor de komst van het theaterpakhuis
Archangel naar Nauerna.

5 november
De gemeente Wormer verwacht op korte ter-
mijn van Gedeputeerde Staten een verklaring
van geen bezwaar voor de wijziging van het
bestemmingsplan Nieuweweg. Daardoor kan
het pand Batavia bestemd worden voor wo-
nen, kantoren en "nautische detailhandel".
Wijziging van het bestemmingsplan is met
name nodig om de detailhandel mogelijk te
maken.

10 november
Het Gemeente-archief Zaanstad te Koog kon
de duizendste nieuwe gast van 1990 begroe-
ten. Het bezoek aan het Gemeente-archief
neemt jaarlijks toe.

11 november
Het door Kamer van Koophandel-voorzitter
N. Visser geopperde plan om tussen Amster-
dam en Zaanstad een helikopterdienst te be-
ginnen is onhaalbaar. Visser had in Zaanstad
een landingsplaats bij de Zaanse Schans voor
ogen.

14 november
De president van de Haarlemse rechtbank
wees de eis af van de dames Bruijn dat bij het
opknappen van hun huis aan het Noordeinde
te Wormerveer een ouderwetse voegmethode
moet worden gebruikt. Het pand staat op de
provinciale monumentenlijst. Eigenaar en
buurman Genius Klinkenberg past bij het op-
knappen van het pand de platvolle voeg toe, de
dames Bruijn willen dat dat de knipvoeg is.

14 november
De ondernemers van de Zaanse Schans heb-
ben zich verenigd in het Ondernemersoverleg
Zaanse Schans. Naar de mening van het over-
leg moet de Schans in de toekomst geen "over-
commercieel" pretpark worden, maar moet de
nadruk wel meer op toerisme komen te liggen.

21 november
Molen De Zoeker aan de Zaandamse Kalver-

ringdijk werd voorzien van een nieuwe staart-
balk. De oude houten balk was verrot. De
nieuwe staartbalk is van staal en werd ge-
schonken door machinefabriek P.M. Duyvis
te Koog.

22 november
In het Molenmuseum te Koog werd een ex-
positie ingericht over het vervoer in de
Zaanstreek door de eeuwen heen. De ten-
toonstelling omvatte veel historische foto's,
prenten, schilderijen en modellen, terwijl er
voorts een nagebouwd tolhuisje was te zien.

22 november
De opknapbeurt van de Beeldentuin te Zaandijk
zal naar verwachting nu snel van start kunnen
gaan. De bezwaarschriften tegen de bouw-
plannen voor een schuurtje en een tuinhuis in
de tuin zijn door B en W van Zaanstad en
Proviniale Staten niet ontvankelijk verklaard.
De verwaarloosde staat van de tuin is de buurt-
bewoners de afgelopen jaren een doorn in het
oog geweest. Enkele malen zorgden zij zelf
voor een opknapbeurt.

27 november De Held Jozua, de vervallen
paltrok in het voormalige Westzijderveld, moet
worden verplaatst naar een ander deel van de
wijk Westerwatering. Dat vindt vereniging
De Zaansche Molen. Het restaureren van de
molen op de huidige plek - midden in de
nieuwbouwwijk - wordt door de vereniging
als verspilling van gemeenschapsgeld be-
stempeld.

10 december
De Oostzaanse Oudheidkamer is naarstig op
zoek naar een eigen ruimte om haar bezit te
tonen. De collectie is al enkele jaren opgeslagen
bij particulieren op zolders en wordt slechts
incidenteel op wisselende locaties tentoon-
gesteld.

11 december
De Jaarprijs van de Zaanse VVV werd toege-
kend aan de commissie "Concerten bij kaars-
licht" in Jisp. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan een persoon of vereniging die zich ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de Zaanstreek,
of heeft bijgedragen aan de bekendheid va n de
Zaanstreek. De concerten in de kerk te Jisp
trekken bezoekers uit de wijde omgeving.

11 december
R. Sman, P. van Nugteren en J. Duijvis
kondigden aan een stichting op te richten, die
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het voormalige gemeentehuis van Zaandijk
(nu nog eigendom van de gemeente Zaanstad)
in bezit moet krijgen, restaureren en exploite-
ren. De renovatie zou in juli 1991 van start
kunnen gaan; de kosten bedragen circa een
miljoen gulden. Het gemeentebestuur rea-
geerde enthousiast op de plannen, onder
voorwaarde overigens dat de publieke functie
van het gebouw gehandhaafd blijft.

13 december
De fundering van het voormalige gemeente-
huis van Zaandam op de Burcht is aanmerkelijk
slechter dan aanvankelijk werd gedacht. Ver-
wacht wordt dat de kosten van restauratie van
het pand de drie miljoen gulden zullen belo-
pen. Het voormalige raadhuis zal worden op-
geknapt in opdracht van Centraal Woning-
beheer, die er kantoren woningen en een kleine
theatervoorziening in zal aanbrengen.

14 december
De Zaan wordt door de regering aangewezen
als hoofdvaarweg. Dat nieuws bracht minister
van Verkeer en Waterstaat H. Maij-Weggen
bij de opening van de Dr. J.M. den Uylbrug
over de Voorzaan. De Zaan is als een van de
drie vaarwegen toegevoegd aan de lijst van
hoofdvaarwegen. Voor deze drie rivieren is in
totaal zestig miljoen gulden beschikbaar. De
belangrijkste klus die wat de Zaan betreft
moet worden uitgevoerd, is het wegbaggeren
van de zwaar verontreinigde rivierbodem.

28 december
Het pakhuis Trinidad aan het Zuideinde in
Wormerveer werd gesloopt. De eigenaar,
Schiethaven bv, werd daartoe door de gemeente
gesommeerd. Het pand verkeerde in een slechte
staat. Doordat er brokstukken afvielen werd
de situatie ook gevaarlijk.

3 januari
De Zaandammers René Prins en Simon de
Vries hopen aan het einde van dit jaar hun
restauratiewerkzaamheden aan een 19e-eeuws
theehuis aan de Klamperstraat te kunnen af-
ronden. Vooruitlopend hierop heeft gemeente
Zaanstad het pand op de lijst van gezichts-
bepalende gebouwen gezet.

4 januari
In de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk
liet een tijdelijke expositie zien hoe kinderen
vroeger speelden. Unieke poppen uit de 17e
eeuw, propvolle miniatuurhuisjes van Zaanse
bodem en een flinke hoeveelheid speelgoed
gaven een kleurrijk beeld van het spelen in
vroeger eeuwen.

11 januari
De fracties in de gemeenteraad van Zaanstad
uitten forse kri t iek op het plan om de
Zaanoevers in het kader van Zaanoeverproject
op te delen in zones, zoals onlangs werd aan-
bevolen door het onderzoeksbureau INB. De
raadsfracties vrezen dat hierdoor onevenredig
veel aandacht en geld aan slechts enkele ge-
bieden zal worden besteed.

14 januari
Het IJspakhuis te Koog aan de Zaan is door
eigenaar Frans Mars grotendeels gesloopt.
Het sloopwerk kon echter niet afgemaakt
worden, omdat de politie het werk rond het
middaguur stillegde. Er zou geen sloop-
vergunning voor het pand zijn afgegeven.

18 januari
De provincie Noord-Hol land zal aangifte doen
bij de politie van Zaanstad van overtreding
van de provinciale monumentenwet bij de
(gedeeltelijke) sloop van het IJspakhuis te
Koog. De Stichting Frans Mars gaf opdracht
tot sloop van het pand, nadat het - volgens de
Stichting - van de provinciale monumenten-
lijst was afgevoerd ten gevolge van een uit-
spraak van de Raad van State. Gedeputeerde
Staten bestrijden dat het pand niet langer be-
schermd was. G.S. willen een strafprocedure
en voorts zal gekeken worden of eigenaar
Frans Mars gedwongen kan worden het ge-
sloopte deel op eigen kosten te herstellen.

19 januari
De klok van de Zaandijker kerk is, 33 jaar na
de installatie, uit de toren verwijderd. De klok
deed al geruime tijd geen dienst meer en is nu
verkocht aan de hervormde kerk van het
Drentse Nijenveen.

21 januari
Op de Zaanse Schans komt een "Jaap Schip-
per-lichtbaken" te staan. Dat werd aangeboden
door burgemeester H. Ouwerkerk van Zaan-
stad bij de opening van de expositie van ar-
chitect Schipper's werk, in het Molenmuseum.
De expositie "In harmonie met stad en water"
was ingericht in verband met de 75e verjaar-
dag van J. Schipper, die onder meer ontwerper
van de Zaanse Schans is.

26 januari
Jan Wolkers opende in de Zaandamse
nieuwbouwwijk Westerwatering "Monumento
Urbano". Het "Monument voor de stad" werd
ontworpen door de Italiaanse architect Aldo
Rossi.
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29 januari
Voorzitter S. IJskes van Ondernemers-
vereniging City Center te Zaandam hield een
pleidooi voor het opknappen van het stadshart
in de Zaanse bouwstijl. Het centrum zal de
nodige vernieuwing ondergaan nadat de Ge-
dempte Gracht in april autovrij wordt. IJskes:
"Zaandam moet een eigen identiteit creëren.
Geen constructies van glas en staal. Die zie je
overal in de hele wereld. Dat heeft geen iden-
titeit."

29 januari
Het Regthuys te Westzaan is door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg opgenomen
op de lijst van honderd monumenten die prio-
riteit bij het opknappen dienen te krijgen.
Andere gebouwen in deze "Top 100" zijn de
Dom te Utrecht en het Paleis op de Dam. De
restauratie van het Regthuys zal in totaal on-
geveer een half miljoen gulden gaan kosten.

30 januari
Lucullus, het fabriekspand aan de Veerdijk te
Wormer, mag worden gesloopt. Dat besliste
de Raad van State. Het pand, één van de vier
Lassie-gebouwen, mag van de monumenten-
lijst worden afgevoerd. De gemeente Wormer
gaf een sloopvergunning af. Overigens heeft
Douwe Egberts - de eigenaar van Lassie - nog
geen beslissing genomen over de toekomst
van Lucullus.

NB.
De datum boven een stukje verwijst naar de
dag van publikatie, en dus niet noodzakelij-
kerwijs naar de dag van de gebeurtenis.

16 mrt. 1991- Expositie van werken van de
21 apr. 1991 internationaal bekende

illustrator/cartoonist Jan
Sanders uit Zuid-Oost
Beemster (o.m. voor Pieter
Schoen/Sigma Coatings en
diverse weekbladen) Molen-
museum, 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)

16 apr. 1991 Lezing van de heer A.
Lagerweij (medewerker van
de af del. Stadsarcheologie
van Amsterdam) over het
onderzoek bij het
Victoriahotel te Amsterdam
Georganiseerd door de
Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland,
af del. Zaanstreek e.o. Oude
Raadhuis, Dorpsstraat 370 te
Assendelft (aanvang: 20.00
uur)

17 apr. 1991 Voorjaarslezing van prof. dr.
A. van Braam over de
Zaanse geschiedenis in het
algemeen en wat gebruiks-
voorwerpen in het bijzonder.
Georganiseerd door de
historische vereniging
Westzaan. Hotel De Prins,
Kerkbuurt 31 te Westzaan
(aanvang: 20.00 uur).
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19,24,25,26, Theater-voorstellingen met
27 apr. 1991 als thema de" Torenval van

Westzaan" Hervormde
Kerk, Torenstraat te
Westzaan (aanvang: 20.15
uur; entree f 12,50; voor-
verkoop: V.V.V., Speeldoos,
Typhoon)

23 apr. 1991 Dialezing over geschiedenis
van de "Beemster en zijn
bewoners" door de heer J. de 26 mei 1991,
Groot Georganiseerd door de 30 jun. 1991,
Nederlandse Genealogische 28 jul. 1991,
Vereniging, afd. Zaanstreek- 29 sep. 1991
Waterland "Vlaar", Koe-
markt 13 te Purmerend
(aanvang: 20.00 uur)

4 mei 1991, Wandelingen door het
6 jul. 1991, beschermde dorpsgezicht
3 aug. 1991 Westzaan, onder deskundige

begeleiding, en bezichtiging
archeologische collectie
Kok-Voogt in de Hervormde l jun. 1991
Kerk, Torenstraat te
Westzaan (Toer-In activiteit)
Aanmelding: bij Historische
Vereniging Westzaan, tel.
075-287101 (groepen van
min. 10 pers.; kosten f2,—
p.p.)

l jun. 1991-
27 jun. 199115 mei 1991 Lezing van Drs. Godelieve

Bolten over "Genealogische
bronnen uit het Rijksarchief
Noord-Holland" Georgani-
seerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging,
afdel. Zaanstreek-Waterland
"De Aansporing", Stations-
straat 17 te Zaandam (aan-
vang: 20.00 uur)

18 mei 1991- Tentoonstelling "Dorps- l jul. 1991
15 sep. 1991 gezicht belicht": over de

beschermde dorpsgezichten
Haaldersbroek, Gortershoek
en Westzaan (Toer-In vanaf
activiteit) Zaanlandse 18 mei 1991

Oudheidkamer, Lagedijk 80
te Zaandijk (open: di/vr
10.00-12.00, 14.00-17.00,
zo 14.00-16.00) en Stijl-
kamermuseum "Het
Noorderhuis", Kalverring-
dijk op de Zaanse Schans
(open: di/vr 10.00-12.30,
14.00-17.00, za/zo 10.00-
17.00; jul/aug ook op ma)

Wandelingen langs het
beschermde dorpsgezicht
Gortershoek te Zaandijk
(Toer-In activiteit) Georga-
niseerd door 't Gilde
Zaanstreek
Verzamelpunt: bij café "'t
Sluisje", hoek Hazepad-
Lagedijk (aanvang: 10.00 en
13.00 uur; kosten f 2,— p.p.,
kinderen onder 12 jaar
gratis)

Wandeling door het buurt-
schap Haaldersbroek te
Zaandam (Toer-In activiteit)
Begeleid door Dick Kerssens
Startpunt: bij Haalders-
broekerbrug (aanvang:
14.00 uur)

Tentoonstelling "Spitsbergen
in de Zaanstreek": geschie-
denis Zaanse walvisvaart en
beeldend reisverslag (zomer
1989 van Medemblik naar
Spitsbergen) van beeldend
kunstenaar Doris Groeneveld
(Toer-In activiteit) Pakhuis
"De Lelie" op de Zaanse
Schans te Zaandam (open:
di/zo 10.00-17.00)

Dag van de Architectuur
(Toer-In activiteit) zie: Toer-
In krant

Fietstocht door de
Zaanstreek
(Toer-In activiteit)
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