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Impasse dreigt rond 'Spijkers met koppen'
Met toenemende spanning wordt afgewacht
wanneer het bestuur van de Stichting de
Zaanse Schans nu eindelijk tot actie zal
overgaan.
Het bestuur besloot inmiddels zeven maanden geleden zich achter het in april 1990 door
de adviescommissie 'Zaanse Schans waarheen?' uitgebrachte rapport 'Spijkers met
koppen' te scharen. In dat rapport worden
talrijke aanbevelingen gedaan om de Zaanse
Schans in de toekomst beter te laten functioneren. Het wegwerken van het jaarlijkse
exploitatietekort van circa 200.000 is daar-

Machteloos en krachteloos. R. Sman, adviserend lid van het bestuur van Stichting de
Zaanse Schans en lid van de adviescommissie 'Zaanse Schans Waarheen?', kan er geen
andere woorden voor vinden. Prof. dr. L.A.
Ankum, voorzitter van de adviescommissie,
neemt - desgevraagd - Sman's kwalificaties
over, en vult aan: ,,Ik voel me zo langzamerhand wat gefrustreerd. Het lijkt of iedereen
in slaap is gevallen. Het wordt hoog tijd dat
er iets gebeurt. Het gebrek aan besluitvaardigheid van het Stichtingsbestuur is teleurstellend. 1991 is in feite al verloren; tour-

De Zaanse Schans trekt
jaarlijks zo''n 600.000
bezoekers en verdient daar
op dit moment geen cent
aan.

bij een van de doelen. Als eerste stap zou een
herstructurering op bestuurlijk niveau tot stand
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operators blijven dit jaar in de Schans een

mogelijkheid houden om mensen gratis een
leuke middag te bezorgen."

moeten komen. J u i s t daartoe blijkt het
Stichtingsbestuur echter niet in staat. Inmiddels kan van een impasse worden gesproken.
Het toeristenseizoen 1991 is ruim begonnen
en kan voor de Schans als verloren worden

Nooit af

beschouwd.

Schans en het bestuur en de organisatie daar-

De aanbevelingen die in 'Spijkers met koppen' ten aanzien van uitgangspunten voorde

De adviescommissie 'Zaanse Schans
Waarheen?' kort na de presentatie van Spijkers
met koppen. Uiterst rechts R. Smun, naast hem
prof. dr. LA. Anknm.

van worden gedaan, zijn helder. Als doelstelling voor het nieuwe beleid werd geformuleerd: ,,De Zaanse Schans heeft als typisch
erfgoed een belangrijke functie bij het behoud en de overdracht van Zaanse cultuurhistorische waarden. Hiermee wordt in het
bijzonder beoogd een versterking van de
identiteit van de Zaanstreek ten behoeve van
haar bewoners en een verbetering van het
imago van de streek."
Bij de opbouw van de Schans werd het behoud van authentieke Zaanse 'woon- en
werkobjecten' als bedoeling van de Schans
gezien, gekoppeld aan de oorspronkelijke
functies daarvan: aan de Schans zou dus
gewoond en gewerkt moeten worden. De
nieuwe doelstelling is aanmerkelijk breder:
de presentatie van belangrijke Zaanse erfgoederen is er aan toegevoegd.
In het verleden werd de collectie panden op
de Schans als 'af' gezien, terwijl in de nieuwe
visie 'completering van de collectie' een
belangrijke plaats inneemt. Op de Zaanse
Schans is volgens de adviescommissie plaats
voor bijvoorbeeld een vermaning, de eens
voor de Zaanstreek zo karakteristieke houtloodsen, 19e-eeuwse arbeiderswoninkjes
enzovoort. Deze zouden historiserend gebouwd mogen worden. 'De collectie is nooit
af', wordt in Spijkers met koppen gesteld.

'Kaikers sain slaiters'
Een van de belangrijke redenen voor de instelling van de adviescommissie destijds,
was de financiële situatie van de Schans. De
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stichting heeft reeds een groot aantal jaren te
maken met een structureel vermogenstekort
van ƒ 2,5 miljoen. De leningen ter financiering van dit tekort zijn in feite de belangrijkste oorzaak van het jaarlijkse structurele exploitatie-tekort van ƒ 200.000. Deze tekorten worden tot nu toe bijgepast door de gemeenten Zaanstad en Wormer(land). als bijdrage die niet zozeer samenhangt met de
waarde van de Schans als cultuur-historisch
object (daarvoor gelden subsidieregels), maar
die achteraf de nood lenigt. Uit contacten
met B en W van Zaanstad bleek de adviescommissie dat een eventueel verzoek tot sanering
van de oude schuld van de stichting in overweging genomen zal worden. Zo zou het
'oude zeer' weggewerkt kunnen worden.
Maar daarmee is nog niets gezegd over financiering van het nieuwe beleid. De adviescommissie beveelt aan daarvoor in aanmerking komende woningen op de Schans
(circa tien) aan de huidige of toekomstige
bewoners te verkopen. Dat leidt tot een geschatte boekwinst van ƒ l .9 miljoen. Het vermogen van de stichting zou daarmee op circa
ƒ 4,4 miljoen komen te liggen. Nieuwe investeringen ten bedrage van circa ƒ 10 miljoen zouden volgens de adviescommissie
dan mogelijk zijn door het aantrekken van
vreemd vermogen.
Vervolgens wordt gekeken naar de eigen
inkomsten van de stichting. Het is merkwaardig
dat het op dit moment voor de stichting
financieel geen verschil maakt of er jaarlijks
tien of een miljoen toeristen komen. Verklaarbaar is dat wel. De Schans werd opgebouwd vanuit een cultuur-historische achtergrond; de toeristen kwamen daar later - tot
verbazing - bij. Thans wordt de Schans jaarlijks
door (naar zeer globale schattingen) zo'n
600.000 mensen van buiten de streek bezocht.
Onder het motto 'kaikers sain sliaters" stelt
de adviescommissie dat gepoogd moet worden
toeristen een financiële bijdrage te doen leveren aan de instandhouding van het b u u r t j e .
De commissie beveelt de verkoop van carnels
aan, waarmee de verschillende objecten op
de Schans bezocht kunnen worden. Als alle
aanbevolen investeringen op de Schans gepleegd zijn zullen de exploitatiekosten op
jaarbasis met zo'n ƒ 2 miljoen z i j n gestegen.
Vermeerderd met een bedrag van ƒ 500.000
(de huidige opbrengst voor de ondernemers
op de Schans) zal de verkoop van de carnels
jaarlijks dus een bedrag van ƒ 2,5 m i l j o e n
moeten opbrengen. Dat acht de commissie
haalbaar.

Bestuur
Voorafgaand aan alles wat op de Schans staat

te gebeuren, zal de bestuurlijke structuur van
de Zaanse Schans hervormd moeten worden.
De oorspronkelijke doelstellingen worden
uitgebreid en de Zaanse Schans zal in de
toekomst een groter en complexer bedrijf
zijn. Dergelijke veranderingen zijn alleen
realiseerbaar indien om te beginnen een op
de nieuwe situatie toegespitste organisatiestructuur wordt gecreëerd.

In 'Spijkers met koppen' worden aanbevelingen gedaan voor deze nieuwe structuur.
Als juridische vorm ziet de adviescommissie
de stichtingsvorm als gewenst. Gezien de
juridische en financiële aspecten die verband
houden met de eigendommen op de Schans,
zal de huidige stichting het 'vehikel' moeten
zijn voor de uitvoering van alle nieuwe taken.
De stichting zal uit een viertal geledingen
moeten bestaan: het bestuur (van zeven leden,
met ervaring op educatief, museaal, toeristisch
en financieel/zakelijk gebied), de direkteur,
de staf en de commissie van advies (waarin
afgevaardigden van belanghebbenden, zoals
vereniging en stichtingen op cultuur-historisch
gebied).
B en W van Zaanstad schaarden zich, al kort
nadat het werd uitgebracht, achter het rapport
'Spijkers met koppen'. In november j.1. nam
ook het bestuur van Stichting de Zaanse
Schans het rapport over. En toen stokte het
verhaal.

Patstelling
Sman: ,,De conclusies van 'Spijkers met
koppen' worden door het bestuur van de
Stichting gedragen, óók de conclusie dat er
sprake zal moeten zijn van een nieuwe bestuurlijke cultuur en organisatie. Maar het
bestuur heeft moeite om die visie in concrete
daden om te zetten. Zo is er in feite een
patstelling ontstaan. Aan de ene kant voelt
het bestuur zich verantwoordelijk voor de
uitvoering van de aanbevelingen van 'Spijkers met koppen', maar vanuit die verantwoordelijkheid redenerend wil het bestuur
die verantwoordelijkheid niet zonder meer
overdragen aan een nieuwe ploeg. En daar
komt het bestuur maar niet uit. Daar doorheen speelt bij enkelen de vraag:' Hebben we
het nu zo slecht gedaan?'. Al met al is het een
wat zeurderig verhaal."
Prof. dr. L.A. Ankum: „Menselijk gezien
kan ik me nog voorstellen dat bestuursleden
in het rapport willen lezen dat het slecht
gedaan is. Maar dat was beslist niet wat wij
beoogden. Wij zeggen: de tijden zijn veranderd.
Er is behoefte aan andere doelstellingen dan
in het begin, doordat de omstandigheden zijn
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veranderd. Gegeven de toenmalige doelstellingen en omstandigheden denk ik dat het
bestuur het helemaal niet zo slecht heeft
gedaan."
Sman: ,,De bal ligt nu bij het bestuur. Zolang
het bestuur geen richting aangeeft blijft alles
hangen. Het is duidelijk dat de nieuwe groep
er zo snel mogelijk moet komen. Er moeten
regelingen met gemeentelijke overheden
komen en alle juridische aspecten (zoals
nieuwe statuten) moeten worden geregeld.
Er moet een beleidsplan worden opgesteld
voor de komende jaren, inclusief de dekking.
Voor dergelijke zaken moet de nieuwe groep
tot stand komen en een mandaat krijgen van
de stichting en van de gemeentebesturen.
Feitelijk had dat meteen na het rapport al
moeten gebeuren. De overgang van het oude
naar het nieuwe is echter complex en ligt
gevoelig. Maar hoe dan ook, als je 'Spijkers
met koppen' aanvaart, dan moet je ze ook
slaan. Ik hoop dat het oude bestuur dat nu op
korte termijn zal doen; het moet een richting
aangeven. Gebeurt dat niet, dan kan het bestuur inderdaad krachteloosheid en machteloosheid worden verweten. Ik hoop dat het
niet zover komt, want het zou natuurlijk
doodzonde zijn. De geesten waren rijp, er
was consensus, er was vuur. Het is zeer
frustrerend dat dat nu langzaam dooft. We
zitten nu in een kritieke fase. Als er niet snel
duidelijkheid komt dan heeft het bestuur zijn
krediet verspeeld."
Sman en Ankum hebben inmiddels gelijkluidende gedachten ontwikkeld over wat er moet
gebeuren als het bestuur er niet uitkomt.
Ankum: „B en W van Zaanstad zouden kunnen
besluiten een formateur van het nieuwe bestuur aan te stellen. Als dat een middel is om
de zaak weer in beweging te krijgen, dan zou
ik daar erg voor zijn. In mijn ogen zou dat de
burgemeester moeten zijn. En je zou ook aan
actie van de politieke partijen kunnen denken.
Per slot van rekening zijn zij de democratische bazen van het gemeentebestuur."
Sman: „Iemand binnen B en W zou het voortouw kunnen nemen om op korte termijn een
formateur aan te wijzen. Dat zou de burgemeester kunnen zijn, of iemand die door
B en W wordt aangewezen. Het zou iemand
moeten zijn die niet bij het oude is betrokken
en die sterk achter de conclusies van 'Spijkers met koppen' staat. Een krachtige persoonlijkheid, die niet alleen formateur is,
maar ook de latere voorzitter van het nieuwe
bestuur".

Jan Pieter Woudt

In de
Zittend op een stoel niet wieltjes, een vroeg
model rolstoel, met haar benen op een stoel
daartegenover. Ertussen een blauwe kist en
achter haar een rond tafeltje waar wat spulletjes op liggen. De vrouw kijkt treurig voor
zich uit en houdt een wit rolletje in haar
handen, dat niet direct herkenbaar is.

Aquarel van Guurljt*
Baan, in 1804
gemaakt door

R. Jelgerhuis
(1729-1806).

De vrouw is Guurtje Baan, 31 jaar oud en
gedurende 12 jaar geplaagd door pijnlijke
zweren aan haar rechter arm en beide benen.
Zij wordt verzorgd in het wees- en armenhuis
van de hervormde gemeente van Oostzaandam,
aan de Oostzijde in de buurt van de Bloemgracht. Het portret van de vrouw is geschilderd door Rienk Jelgerhuis (1729-1806) in
1804.

gestelde koopman, of" was er een andere
reden om dit schilderij te laten maken?
Uit hei gedichtje onder het portret en een
bijbehorende tekst wordt het een en ander
duidelijk. Het schilderij is gemaakt in opdracht van Balthus Hendrik van Ree, chirurgijn en apotheker en vermoedelijk iemand
die beroepshalve niet Guurtje van doen had.
Van Ree liet hel portret opdragen aan de
regenten van het wees- en armenhuis; Claas
Knik, Arend Latenslijn, Dirk de Vries en
Claas Post.
Het gedichtje, geschreven door de dichter
W. Sommelijn luidt als volgt:
Toen Kunst van Artseny voor mij geen
uitkomst zag l En "t a/gefolterd Lijf ten veege
Sponde lag Behoeftig in dien nood: Sloeg 't
oog van Mededoogen /Der Arm-bezorgers
op mij Lijdend Schepzel neer i'K kreeg hulp
in mijne nood, verkwikkelijk keer op keert
Dank zij hun trouwe zorg; en 'f Godlijk
Alvermoogen

Collectie Z.O.V.

Uit de begeleidende tekst b l i j k t verder dat
het portret; uit dankbaarheid en vriendschap
opgedragen is aan de heren regenten. Het gezicht van Guurtje zou moeten uitstralen dat
ze ondanks al haar pijnen, "noch zeer opgeruimd en dankbaar leeft'. Guurtje Baan staat
waarschijnlijk model voor de liefdadigheid
van de regenten, als een soort caritassymbool.
Wellicht heeft het portretje een plaats gekregen, in. het huis om aan een ieder te laten
zien en lezen.
De voorwerpen op het schilderij worden ook
in de tekst, genoemd. De houten kist b l i j k t
een stoof met vuur ter verwarming van het
lichaam, op hel tafeltje staat, een zalfpotjè
met daarnaast een mesje en een wïndsel en
Guurtje heeft zelf ook een verband in haar
hand, 'als zynde gereed om de beenen te
verbinden".

Een merkwaardig portretje, dal wat uit de
toon valt als we het overige werk van de
kunstenaar bekijken. Jelgerhuis schilderde
voornamelijk portretten van de gegoede burgerij. Was Guurtje een dochter van een wel704

En indien u zich net als wij afvroeg wat er
voor doek op de grond lag, dan is hier de
verklaring: 'Eindelyk ziet men op den grond,
terzyde van de stoelen, de Kousen liggen, die
door de mismaaktheid der Beenen, haaren
gewoonen vorm verlooren en eene by zondere
gedaante aangenoomen hebben."
Co de Jong/Aliee van Diepen

Dorpsgezicht belicht
'Dorpsgezicht belicht' is de titel van een
tentoonstelling die momenteel te zien is in de
Zaanlandse Oudheidkamer en Het Noorderhuis op de Zaanse Schans (zie culturele
agenda). Dit inhetkadervandeToer-in 1991
waarin extra aandacht wordt besteed aan
beschermde stads- en dorpsgezichten(l).

Westzaan
In Zaanstad bevinden zich een drietal beschermde dorpsgezichten: Zaandijk (Gortershoek), Haaldersbroek en Westzaan. Hoewel
Westzaan officieel nog niet aangewezen is
als beschermd dorpsgezicht, staat zij wel op
de nominatie en zal de aanwijzing niet lang
op zich laten wachten. In februari 1988 verscheen een publikatie van de Rijksdienst
voorde Monumentenzorg(2), die als toelichting diende bij het besluit tot aanwijzing van
Westzaan als beschermd dorpsgezicht. De
belangrijkste overwegingen die hierin genoemd worden zijn de karakteristieke ruimtelijke opbouw, de samenhang tussen het
dorp en het open weidegebied en de historisch waardevolle bebouwing in de kerkbuurt.

Wijde ende diepe slooten
De huidige polder Westzaan is aan het begin
van de jaartelling, evenals de rest van de
Zaanstreek, bedekt met een dikke laag hoogveen. Het begin van de ontginning van dit
gebied en daarmee het ontstaan van continue
bewoning, dateert uit de 10e of lle eeuw.
Voor de ontwatering van het veen wordt min
of meer haaks op de ontginningsbasis een
stelsel van evenwijdig aan elkaar lopende
sloten gegraven. Al in 1577 wordt vastgesteld dat de polder Westzaan een gebied was
'met seer wijde ende diepe slooten...sulckx
dat die slooten tot sommighe plaetsen by na
soe wijd als de naeste weeren [percelen]
s i j n . . . ' ( 3 ) . Hier ligt de oorsprong van de
karakteristieke slagenverkaveling van het
Zaanse landschap.

Lintdorp
Op de kop van de kavels liggen de agrarische
bedrijven die langzamerhand het dorp
Westzaan gaan vormen. Westzaan is dus
ontstaan als ontginningsdorp met een lintbebouwing als nederzettingsvorm. De belangrijkste bestaansbron is de akkerbouw.
Door de steeds verder gaande inklinking van
het veen vindt aan het eind van de middeleeuwen een overschakeling plaats van landbouw op veeteelt. Ook nu nog wordt veeteelt
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bedreven. Naast deze bestaansbronnen vormt
vanouds de scheepvaart een belangrijke bron
van werkgelegenheid.

Bewoning en bebouwing
Westzaan is het hoofddorp van de banne en
ambachtsheerlijkheid Westzaan, onder wiens
bestuur en jurisdictie, tot aan het begin van
de 19e eeuw ook de dorpen Koog, Zaandijk
en Wormerveer vallen. Over de omvang van
de oudste bewoning is weinig bekend. In
1543 moeten er in de huidige polder Westzaan
zo'n 171 woningen hebben gestaan, zo blijkt
uit formulieren die in dat jaar zijn opgemaakt
in verband met de belastingheffing. Door de
snelle industriële ontwikkeling in de Zaanstreek neemt de bebouwing snel toe. Tussen
1543 en 1613 verviervoudigt het aantal huizen.
Naast de oorspronkelijk grotendeels agrarische beroepsbevolking vestigen zich nu ook
eigenaren van molens en ambachtslieden voor
de bouw en het onderhoud van molens, schuren, pakhuizen en schepen. Bedrijfsvestigingen
komen tot stand tussen de bestaande lintbebouwing en op het daarachter gelegen land,
dat via het bestaande slotennet goed bereikbaar is vanaf de Zaan.

Centrum van het dorp
De kerkbuurt vormt het administratief en
godsdienstig centrum van de banne. (Zo loopt
er al vroeg een kerkepad naar de jonge nederzetting Zaandijk: het latere Guispad.) Veel
woningen die hier in 1543 staan hebben een
hoge huurwaarde, waarbij het huis van de
schout Claes Bartsz alle andere huizen in
waarde overtreft. De gotische kerk die aan
het eind van de middeleeuwen gebouwd is,
wordt door de Spanjaarden verwoest, evenals een groot deel van het dorp. Binnen de
ruïnes van het schip wordt daarna een klein
zaalkerkje gebouwd , dat in 1741 op zijn
beurt vervangen wordt door de huidige kerk.
In 1781 bouwt men een nieuw, monumentaal
rechthuis, dat op bijzondere wijze in de as
van de weg wordt gesitueerd. Tot ver in de
18e eeuw is Westzaan een welvarend dorp.
Kerk en rechthuis getuigen hiervan evenals
de monumentale panden in de Kerkbuurt en
in de J.J. Allanstraat: groen geschilderde
houten huizen, waarvan verschillende met
prachtige top- en klokgevels met wit geschilderde houtsnijwerk-versieringen.

Economische malaise
De algemene economische achteruitgang in
de 19e eeuw treft ook Westzaan. De scheeps-

./../. Allanstruat te
Westzaan,
foto C.J. v.cl. Stadt
(Coll. Gemeente Archief
Zaanstad).

bouw verdwijnt, investeringen in de indus-

(1) Bij het schrijven van dit artikel heb ik

trie blijven achterwege en rond 1920 zijn de

gebruik gemaakt van de publikatie vermeld

meeste molens in het gebied afgebroken. De

onder (2) en van 'Denderden Dach, Ontstaan
en ontwikkeling van de polder Westzaan',

Westzaanse sloten blijken ontoereikend als
transportroute en de landverbindingen zijn
weinig ontwikkeld. In de economische ontwik

(2) Westzaan, gemeente Zaanstad, toelichting
bij het besluit tot aanwijzing van Westzaan

keling van de Zaanstreek in de 20e eeuw
neemt Westzaan slechts een bescheiden plaats
in.

als beschermd dorpsgezicht. Publikatie van

Behouden karakter

februari 1988
(3) Besondere Privilegiën ende handvesten,

Voor het behoud van het historisch karakter

is dit misschien maar goed ook. Ondanks
veranderingen in het straatprofiel als de demping van de wegsloot en verbreding van verschillende wegen en paden, heeft Westzaan
voor een groot deel zijn oorspronkelijke karakter behouden. Vanzelfsprekend was en is
Westzaan, evenals de twee andere beschermde
dorpsgezichten, Zaandijk en Haaldersbroek,
favoriet onderwerp bij tekenaars, fotografen
en ansichtkaartenmakers. Een selectie van
dit werk, afkomstig uit de collectie van de

Zaanlandse Oudheidkundige verzameling en
het gemeentearchief van Zaanstad, kunt u
zien op de tentoonstelling 'Dorpsgezicht
belicht': prenten en tekening en in de Zaanlandse Oudheidkamer in Zaandijk en ansichtkaarten en foto's in het Noorderhuis op

de Zaanse Schans.
Alice van Diepen
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door dr. M.A. Verkade.

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
verleent aen d'In woonders van Westzaanden
en Crommenie, blz. 121

Dorpsgezicht belicht
tl m 15 september
Zaanlandse Oudheidkamer,
Lagedijk 80, 1544 BJ Zaandijk,
' tel. 075-217626.
di/vr 10-12 uur en 14-16 uur,
zo 14-16 uur. Het Noorderhuis,
Kalvcrringdijk 17,
1509 BTZaandam,
tel.075-173237.
jullaug: mal zo 10-17 uur,
sept: dilzo 10-17 uur.

Het Archievenjaar (1)
Terugkomend op de toezegging in een artikel over het Gemeentearchief Zaanstad in
het juninummer 1988 van ANNO (nr. 106)
om nog eens een 'open dag' te houden: deze
belofte kan binnenkort gerealiseerd worden.
Het is dit jaar een feestelijk jaar voor de
archieven, niet alleen in Zaanstad, maar in
heel Nederland. Reden hiertoe is het feit, dat
het precies 100 jaar geleden is dat het archiefwezen zich organiseerde in de Vereniging van Archivarissen voor Nederland, kortweg de VAN geheten.
Verspreid over het hele jaar en het hele land
zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. Voor
de vakgenoten is er een tweetal symposia (in
Groningen en Maastricht) op internationaal
niveau georganiseerd. Naar aanleiding van
het symposium in Groningen heeft een
Russische delegatie van historici op 22 april
j.l. de gemeente Zaanstad 's morgens met een
bezoek vereerd. Behalve (uiteraard) het Czaar

Interieur Gemeentearchief
Zaanstad, een van de vele

kasten. Foto W. de.l on g
(Coll. Gemeentearchief
Zaanstad).
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Peterhuisje, het Czaar Peterbeeld en de Zaanse Schans, kreeg het Gemeentearchief van
Zaanstad ruimschoots hun aandacht. Men
had vooral veel belangstelling voor in het
archief aanwezige documenten omtrent de
bezoeken van Czaar Peter aan Zaandam en in
het bijzonder voor de technische gegevens
over de klimatologische voorzieningen in de
archiefdepóts, die computergestuurd worden.
Voor hen speelt toch nog meer de veiligheid
van het bewaren achter slot en grendel een
grote rol. Dit was het tweede Russische bezoek aan het Zaanse archief in korte tijd. In
het kader van de culturele uitwisselingen c.q.

samenwerking met de Russische collega's is
dit een goede zaak.
Hiernaast zal het Nederlandse archiefwezen
voor een breed publiek op verschillende manieren onder de aandacht gebracht worden.
Centraal bij de op het publiek gerichte activiteiten staan steeds de 3 hoofdthema's: 'Wie
ben je?', 'Waar woon je?' en 'Wat doe je?'.
Hierbij worden het verleden, het heden en de
toekomst bekeken en vergeleken. Als een
van de hoogtepunten kan ook de 'Nationale
Archievenmanifestatie' genoemd worden,
welke van 9 oktober tot 10 november a.s. in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam gehouden zal
worden. Het hoofdelement van deze manifestatie is de tentoonstelling 'Duizend jaar in
honderd stukken'', een selectie van honderd
pronkstukken uit de Nederlandse archieven,
die verdeeld in een tiental hoofdgroepen de
verschillende aspecten van de Nederlandse
geschiedenis belichten.
Binnen elk van deze groepen zal bovendien
een thema worden uitgewerkt als voorbeeld
van modern archiefonderzoek. Verder zal de
problematiek van de materiële verzorging
(restauratie en conservering) van de archiefstukken uit de doeken gedaan worden.
Een ander belangrijk hoogtepunt zal de landelijke 'Open Archie\'endai>' op zaterdag 12
oktober a.s. zijn. Dan zullen de meeste
archiefdiensten in ons land de deuren wijd
openzetten voor het publiek. Vooral de bezoekers die normaliter zelden of nooit iets
met archieven te maken hebben, zullen extra
aandacht krijgen. Ook hierbij zal er geattendeerd worden op het rijke bezit van de
archieven en de talrijke mogelijkheden tot
het doen van verschillende soorten onderzoek. Het Gemeentarchief Zaanstad zal aan
dit gebeuren deelnemen, met name door te
proberen via divers interessant materiaal en
duidelijke toelichtingen het leuke van het
speurwerk in archieven uit te leggen en zo dit
speurwerk aanlokkelijk te maken.
Voorts wordt weer de gelegenheid geboden
een blik achter de coulissen te werpen: werken opslagruimten waar het publiek anders
niet kan komen, zijn te bezichtigen. Op diverse plaatsen in het gebouw zal informatie
te verkrijgen zijn en in de filmzaal worden
(oude) films vertoond. In het volgende ANNOnummer meer hierover, vergezeld van wat
voorbeelden over de mogelijkheden tot het
doen van bepaalde onderzoeken .
Titia de Groot
(Gemeentearchivaris Zaanstad)

Boekennieuws
In de afgelopen maanden zijn er onverwacht
veel boeken en boekjes waarin de Zaanstreek
een rol speelt, uitgekomen.
Dit jaar bestaat het Zaanlands Lyceum 125
jaar. ANNO-redacteur Jan Pieter Woudt
schreef Tc-Dc///?? mw A (V Zc/d/?&/mAs LyrcM/7?'. Te koop voor iets minder dan een
tientje. Zonde dat er advertenties in geplaatst
zijn.

Over de jubilerende voetbalvereniging VVZ
(75 jaar) schreef Typhoon-hoofdredacteur
Herman Landsdaal het voorZaanse voetbalclubs unieke boek '7J /V/m* W/Z. Ecv? /V/Ac
tYJC^f///;/^^)/'/^ //? MYW/Y/c/7 /?(T&/\ Het is een
echt boek geworden en geen vlugschrift,
zoals herdenkingspublikaties voor voetbalverenigingen in regel zijn. De prijs is ook
uitzonderlijk (laag): ƒ 19,90.
De 'yc/'c/?/^//z^ ƒ/;ƒ O//^sr/;mK/<v; Z?c/?m/(/
VKcAYz//Wf/-rc/(V' bestaat tien jaar en bracht

een brochure over de geschiedenis van de
vereniging uit. Het werkje is aan te vragen op
telefoonnummer 075-351350.
Zaanstad was het onderwerp van de achtste
aflevering van '/Vw//%/-//rV/g/?c//'/?/?wza,/?r/cz/c
f/? p/'f/?^/?', uitgegeven door de stichting
Culturele Raad Noord-Holland. Peter Louman
maakte een zeefdruk en Nicolaas Matsier
schreef een tekst. Het is een bibliofiele uitgave, waarvan slechts 125 exemplaren beschikbaar zijn. Alle gemeenten uit NoordHolland komen in de serie aan bod. Dit jaar
komt ook nog een aflevering over Wormerland uit. Inlichtingen: 023-319319.
Gemeente Zaanstad verraste met de uitgave
van 'Pcfcr c/c G/Y^c //; Z(/m?f&/m'.
Gemeentevoorlichter Ulke Brolsma schreef
de tekst en Two-Do was verantwoordelijk
voor de vormgeving. Het is het bekende
verhaal, ditmaal keurig in een kader geplaatst,
over het bezoek van de Czaar. Ik vind het een
misser dat in deze uitgave weer het verhaal
is opgenomen dat de Grootvorst op de werf
van Lijns Teeuwisz. Rogge werkte, omdat
dit pas in de 19e eeuw opdook. Met andere
woorden: het is nogal twijfelachtig of de
Czaar ooit bij Rogge werkte. Toch, voor een
tientje, een leuk boekje.

Niet inde handel, maar zeker noemenswaardig,
is Dick Kerssens' \9?c///Vr;r/?A /'/; /?(V vc/Vc70H

///V

c/; /?;//?

De aanleiding voor dit onderzoek was het
bezoek van een Zweedse historica aan het
Gemeente Archief Zaanstad, waar Kerssens
werkt. Haar onderzoek moet leiden tot een
boekuitgave over een nog bestaande papierfabriek in Zweden.
Het Noordhollands Landschap kwam goed
voor de dag met de natuurgids '/Av /Vrw/Y//?<v/&//KAsLd/KA?c/?(7/)'. In dit ƒ 24,50 kostende boek ook een verhaal over het Zaanse
Landschap. Mooie illustraties en een prettig
leesbare tekst maken de uitgave aantrekkelijk.
De stichting Onderneming & Kunst (Amsterdam) organiseerde dit voorjaar een expositie over directieportretten in Nederland.
Op deze tentoonstelling waren onder meer
vier '//c//'/?-/w/Y/YYfc/?' te zien. Tegelijkertijd werd de catalogus 'M///?f T/cvc/?, pr;/-' gepubliceerd.
Een prachtige uitgave waarvan de prijs slechts
ƒ 29,95 bedraagt.

Van de al wat oudere catalogus '

//? /V(Y/c /•&//?;/' maakte 'De Bataafsche
Leeuw' een mooi boek. Het voormalige
waaggebouw in Krommenie krijgt enige
aandacht.
Weerman Hans de Jong schreef (ook al enige
tijd geleden) 'Df bg/'/'f nV/?ff/' m/? /<990' 9/ ' . Hij maakte uitgebreid gebruik van eerdere publikaties van Dick Kerssens. De Jong
schrijft weinig gestructureerd, maar voor
ƒ 24,50 blijft dit voor geïnteresseerden een
aardig boek.
Niet specifiek Zaans, maar wel interessant
voor de Zaanstreek is de Amor Vincit
Omnia-heruitgave van F.H. W. FriedericrTs
'P///)(V<v^/V/'. Vorm, versiering en datering
van de Hollandse kleipijp\ U heefteen flinke
pijpekoppen-collcctie en u wilt de koppen
dateren? Bij Friederich moet u zijn! De prijs:
ƒ27,50.
Het is jammer dat weinig mensen het provinciale rapport 'WVvff/YmYJ/M //? AVw/Y///(v//ó//?;/' zullen lezen. Dit is niet een standaard-rapport, maar een historisch werk over

watertorens (in het bijzonder die van NoordHolland) en de geschiedenis van de Noordhollandse waterleidingbedrijven. Daarnaast
is het een fotoreportage (van Fons Brasser)
van negen beschermde watertorens in de
provincie en de monumentenlijst van deze zo
prominent aanwezige gebouwen.
De negen beschermde watertorens (Assendelft, Hilversum, Bloemendaal-Overveen,
Umuiden 2x, Aalsmeer, Anna Paulowna,
Heemstede en Laren) worden beschreven en

nïïrrr

J. Haller's boek over het dorp. Cees van
Dalsem schreef een vervolg, waardoor de
titel nu luidt: 'Wijdewormer 1626-1817-1990,
de eindbalans'. In de Zaanse boekhandel te
koop voor ƒ 25,-.

Tot slot nog een heruitgave. Het 'Westfries
woordenboek' van Jan Pannekeet is weer te
koop. Voor ƒ 39,85 kunt u zich het boek
aanschaffen.
Ger Jan Onrust

1

De watertoren te
Assendelft,
door snede tekening, de
situatie voor 1922.

redenen worden aangegeven waarom zij
Watertoren te Assendelft (foto Coll. Gemeente
Archief Zaanstad).
monument zijn. De Assendelver toren staat
op de monumentenlijst omdat deze de oudste
nog bestaande toren in de provincie is (gebouwd 1885, uitgebreid 1922), een zeldzaam
voorbeeld is van cilindrische bouw, 'omOnlangs verscheen het boek
wille van de gave hoofdvorm, de detaillering
'Gebouwd in De Rijp:
en het materiaalgebruik' en vanwege het
een wandeling door het beschermde
voor Noord-Holland unieke Intze-reservoir
dorpsgezicht van De Rijp'.
van gewapend beton. De auteur van het rapSamen
met de tentoonstelling in het
port is H.P.G. de Boer, beleidsmedewerker
Rijper Museum en de bijbehorende
voor monumentenzorg bij het bureau Cultuur
rondwandeling (zie de Culturele
van de provincie. Het rapport is tegen de
Agenda) geeft deze 120 pagina's
kostprijs van ƒ 67,- (excl. verzending) vertellende paperback een beeld van de
krijgbaar bij:
geschiedenis van De Rijp (vanaf de 14e
Mw. M.M. Grosmann (bureau cultuur, proeeuw), het dorp met de fraai
vincie Noord-Holland) 023-143502.
gerestaureerde,! 7e-eeuwse gebouwen
B & W van de voormalige gemeente
Wijdewormer wilden het einde van de zelfstandige gemeente niet zonder meer voorbij
laten gaan. Het resultaat is de heruitgave van
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en met de typische buurtjes.
Dit boek ligt voor ƒ 30,- te koop
in de boekhandel.

Zaanse Encyclopedie bijna klaar
'Geachte redactie, hierbij delen wij u mee dat
de gegevens die u door eigen speurwerk over
ons bedrijf bijeenbracht, niet kloppen. Voorts
delen wij u mee dat wij geen prijs stellen op
opname in uw Encyclopedie van de Zaanstreek.
In het vertrouwen u hiermee van dienst te
zijn../, antwoordde een bedrijf. Nee, het
maken van een encyclopedie moet niet onderschat worden. Of eigenlijk beter juist maar
wél. Het is in ieder geval de vraag of de
produktie van de Encyclopedie van de
Zaanstreek ooit ter hand was genomen, als er
aan het begin geen sprake zou zijn geweest
van forse onderschatting, bij de initiatiefnemers, bij de financiers, en bij de mensen die
de klus uiteindelijk moesten klaren.
Ooit werd er rekening gehouden met verschijning van de Encyclopedie in 1988. 1989,
1990, werd later gezegd. 1991, zeggen we
nu. Dit keer zijn we er zeker van; we zijn de
onderschatting voorbij.
620 pagina's zou het naslagwerk worden,
werd tevoren gedacht. Nu wordt er op gerekend dat de twee 'kloeke delen' te zamen
zeker een omvang van 840 pagina's krijgen
(inclusief een bescheiden supplement).
Zo gaat dat, als je aan iets begint dat nog
nooit eerder is gedaan. Alsof je gevraagd
wordt of je op één been van de Burcht in
Zaandam naar 't Zwaantje in Westknollendam kan gaan. Natuurlijk kan dat. Maar hoe
lang je erover zal doen en hoeveel hinkelsprongen je zal moeten maken? Een onzinnige bezigheid, trouwens. Als je dan toch
eigenzinnig wilt zijn, kan je beter voor het
maken van's landseerstestreek-encyclopedie
kiezen. Maar ook dan weetje niet van tevoren
hoe lang en hoe veel.

dat personen en bedrijven hun nek durfden
uit te steken en doordat charitatieve en zakelijke instellingen voor ondersteuning zorgden.
Met name genoemd mag worden dagblad De
Typhoon, dat besloot de Encyclopedie integraal af te drukken - dag na dag een volgende
boekpagina - en daarvoor auteursrechten te
betalen en kantoorfaciliteitcn beschikbaar te
stellen. Door die beslissing werd de paginaproduktie mogelijk. De boekuitgave zal straks
verzorgd worden door Stichting Uitgeverij
Noord-Holland.

Niet klaar

De boekuitgave straks, inderdaad. Want wc
zijn er nog niet. In de paginaproduktic zijn
we juist aan de letter 'Z begonnen, daar
zullen we zeker nog een maand werk aan
hebben. En dan zijn er een hoop andere
werkzaamheden die nog gedaan moeten
worden, vóór het geheel bij de uitgever kan
worden afgeleverd. Er zijn bijvoorbeeld de
honderden brieven en briefjes van Typhoonlezers die ons op foutjes betrapten, of meenden
dat te doen. Die moeten worden nagetrokken
en verwerkt. Soms is het duidelijk. Lezers
merkten bijvoorbeeld op dat we de verzetsman Walraven van Hall pas na de oorlog
lieten fusilleren. Die vermelding wordt vanzelfsprekend aangepast. In andere gevallen
ligt het ingewikkelder. Fictief: een auteur
schreef dat in De Reef het roodbladige
oeverroosje veelvuldig voorkomt. Een lezer
stelde in zijn reactie echter dat hier gesproken had moeten worden van het roodbladige
oeverroosje met het gouden hartje. Met die
reactie moeten we onze auteur confronteren.
Als die toegeeft zich vergist te hebben, passen
we de tekst aan. Maar de auteur kan ook
Echt klaar
zeggen dat er geen sprake is van het gouden
Zo'n 840 pagina's feiten, gegevens, theorieën,
hartje. En dan? Dan houden we de oorplaatjes en foto's over en van de Zaanstreek.
spronkelijke vermelding aan, per slot van
Verschijnend vóór de feestdagen van 1991. rekening zal in het boek de naam van de
Tot l juli 1991 - dus als u dit tijdig leest en u auteur onder het artikel staan: het is dus voor
zich haast, kan het nog net - kan in de Zaanse
zijn verantwoording.
boekwinkels nog vóóringetekend worden op
En er is nog die flinke hoeveelheid kleine
het boekwerk. Daar kunt u zich een fors
foutjes. Door vergelijking van de twee
bedrag mee besparen. Wie vóórintckcnt zal
voorbeeldjes van een encyclopdie-vermelding
voor de twee delen te zamen een bedrag van
bij dit artikel is zo'n foutje te zien. In de ene
ƒ 224,50 moeten betalen, ligt de Encyclopevermelding schrijven wc het woord 'verenidie van de Zaanstreek eenmaal in de boekging' (Vrienden van het Zaanse Huis) met
winkel dan zal-ie ƒ 299,50 kosten.
een kleine letter, in de andere met een
Dat zijn flinke bedragen, dat zijn we ons hoofdletter. Met andere woorden: de eerste
bewust. Maar tegelijkertijd is het spotkeer laten we het woord 'vereniging' niet bij
goedkoop. Winst zal er niet gemaakt worden
de eigennaam horen, de tweede keer wel. Dat
op de Encyclopedie. Sterker, de monsterkunnen we niet meer veranderen. Het
produktie kon alleen tot stand komen door'screenen' van 840 pagina's, het zetten van
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de correctieregels, het inmonteren daarvan
in de pagina's; het zou nog vele maanden
vergen en tienduizenden guldens kosten. Een
onmogelijkheid, constateren we overigens
met enige teleurstelling.

Uniek
De Encyclopedie van de Zaanstreek wordt
een uniek boek. Het is de eerste streekencyclopedie die ooit werd gemaakt. Tot
stand gekomen dankzij belangeloze medewerking van honderden gastschrijvers en nog
veel meer informanten. En nog een bijzonderheid: door de dagelijkse publikatie in de
krant is het waarschijnlijk de enige encyclopedie die door tientallen mensen van A tot Z
is gelezen. In de volgende Anno wordt de
wordingsgeschiedenis van de Zaanse Encyclopedie geschetst.

Jan Pieter Woudt

Encyclopedie-vermelding
Anno 1961. Periodiek, enkele malen
per jaar verschijnend orgaan van de
vereniging *Vrienden van het Zaanse
Huis.

Encyclopedie-vermelding
Vrienden van het Zaanse Huis, Vereniging. In 1961 als 'Vereniging
Vrienden van de Zaanse Schans' opgerichte organisatie, die zich aanvankelijk steunverlening aan de Zaanse Schans
ten doel stelde. Het ledental steeg tot
boven de duizend en de vereniging kon
in jaarlijkse afdrachten in totaal ongeveer 250.000 aan de totstandkoming
van de Schans bijdragen. Het eerste
bestuur bestond uit de heren Ads.
Bouman (voorzitter), G.C. Huig en
B. IJskes. Toen de Zaanse Schans in
1976 als min of meer voltooid werd
beschouwd, verruimde de vereniging
haar doelstelling, hetgeen in een naamswijziging tot uiting kwam. Sindsdien
richt men zich op het behoud en de
restauratie van 'het Zaanse huis', waar
dan ook gesitueerd. Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan het verzamelen
en verbreiden van kennis der regionale
houtbouw. Mede door de uitgave van
het periodiek' * Anno 1961' bestaat een
goed contact met de thans ongeveer
900 leden. Verschillende malen nam
het bestuur het initiatief tot het doen
schrijven en uitgeven van boeken; zo is
het standaardwerk van S. de Jong en
J. Schipper, 'Gebouwd in de Zaanstreek',
mede door de vereniging uitgegeven.

BESTUUR VAN DE VERENIGING 'VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Voorzitter:
R. Sman, Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk,
Telefoon 075-284388
Secretaressen:
Judy van Noortwijk en Mieke Kuyper, K a l v e r r i n g d i j k 21.
1509 BT Zaandam. Telefoon 075-176585
Penningmeester:
J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ Assendelft.
Telefoon 02987-4823, Postgiro 742899 ten name van:
penningmeester Vereniging 'Vrienden van het Zaanse H u i s '
REDACTIE 'ANNO 1961'
Redactiesecretariaat: Seiny Klopper-Bruijn, Weiver 5,
1546 LA Jisp. Telefoon 02982-1371
Redactieleden:
Alice van Diepen, Titia de Groot, S. de Jong, Ger Jan Onrust,
Jan Pieter Woudt.
Uw opgaven voorde rubriek 'ANNONCES' zien we gaarne voor l augustus 1991 tegemoet

op: Redactie A N N O 1961, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
Kopij voor de ANNO van september 1991 inleveren voor l augustus a.s. b i j :
Redactie A N N O 1961, Weiver 5, 1546 LA Jisp.
De redactie van A N N O 1961 behoudt zich het recht voor binnengekomen artikelen te
redigeren.
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld
uit de Zaanse kranten De Typhoon, De
Zaanlander en De Zaanse Gezinsbode.

2 februari
De gemeente Zaanstad en de Culturele Vereniging Sovjetunie-Nederland organiseren
volgend jaar een grote tentoonstelling over
het leven van Czaar Peter de Grote. Het is de
bedoeling dat de collecties van Zaanstad en
van twee steden in de Sovjetunie (Leningrad
en Pereslavl) samen te voegen tot een reizende tentoonstelling die deze steden aandoet.
In Zaanstad wordt voorts een Russische week
voorbereid. Dat liet Zaanstad's wethouder
C. Hooghiemstra in Moskou weten.
4 februari
In de Grote Kerk te Westzaan opende wethouder A. Brinkman een permanente tentoonstelling van de bodemvondsten van Klaas
Kok. De zes vitrines in de kerk bevatten
twee-derde deel van de collectie; na de voorstellingen in de kerk van de Torenval zouden
daar nog twee vitrines bij komen. Amateurarcheoloog Klaas Kok haalde een grote
hoeveelheid oude gebruiksvoorwerpen uit
de Westzaanse bodem. Ooit bood hij zijn
collectie aan de gemeente Zaanstad aan, maar
die kon niet aan zijn voorwaarde voldoen dat
de collectie in Westzaan moet blijven. De
Westzaanse Gemeenschap richtte vervolgens de Stichting Kok-Voogt op, die zorgde
voor de inrichting van de tentoonstelling in
de Grote Kerk.
8 februari
De animo bij jonge architecten om in competieverband een ontwerp te maken voor
'Zaanwerf' is groot. Wethouder van Zaanstad
M. Horsclenberg (Stadsontwikkeling) liet
weten dat er zelfs sprake is van 'overvraag'
door de deelnemers aan de internationale
wedstrijd voor jonge architecten, 'Europan'.
'Zaanwerf' is de naam van het gebied aan de
Oostzijde te Zaandam, dat thans nog gebruikt
wordt door Sigma en Marvelo. In de raadscommissie van Stadsontwikkeling werden
vragen gesteld over Europan nadat fotograferende Japanse en Amerikaanse architecten
in de Oostzijde waren gesignaleerd.
8 februari
De gemeente Zaanstad heeft de provincie
gevraagd de Kalverpolder in aanmerking te
laten komen voor de vestiging van een bezoekerscentrum in Waterland. Dit zou dan
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een extra trekpleister kunnen worden bij de
Zaanse Schans. Volgens schattingen kan het
bezoekerscentrum per jaar zo'n 200.000 bezoekers trekken. De provincie heeft overigens voorkeur voor de vestiging van het
centrum bij de Kolksloot te Oostzaan. In dat
nogal verwaarloosde gebied kunnen verschillende soorten landschappen worden
aangelegd, zodat bijvoorbeeld de middeleeuwse ontginningen aanschouwelijk zijn te
maken. In de Kalverpolder (in beheer bij
Staatsbosbeheer) ontbreekt die mogelijkheid.

8 februari
De kritiek op Stichting Frans Mars na de
sloop van het IJspakhuis aan de Hoogstraat
te Koog, nam verder toe. Na felle brieven van
het college van Zaanstad en de Zaanse BN Aarchitectcn, reageerden nu de Vereniging tot
Behoud van Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek (MBTZ) en de Monumentencommissie van Zaanstad negatief.
Het College is 'ontstemd', de architecten
'geschokt', MBTZ 'verbijsterd' en de
Monumentencommissie 'verontwaardigd'.
Met de sloop van het IJspakhuis werd op
zatermorgen 12 januari in alle vroegte begonnen. Rond het middaguur, toen het pand
half gesloopt was, beëindigde de politie de
werkzaamheden. Er was geen sloopvergunning afgegeven. Het pand was in augustus
1986 op de provinciale monumentenlijst
geplaatst. Gedeputeerde Staten maakten kort
na de sloop bekend met gemeente Zaanstad
te onderzoeken of Frans Mars gedwongen
kan worden het gebouw op eigen kosten te
herstellen (zie ook deze kroniek bij l S maart).
11 februari
De Zaanse theekoepel achter Westzijde 76
(modehuis Dcsiree) zal waarschijnlijk worden verplaatst naar een andere plek aan de
Zaan. Achter Westzijde 204 is daarvoor door
de Stichting Frans Mars een stuk grond gekocht, waar men de koepel in originele staat
wil wederopbouwen.
14 februari
De Oudheidkundige Commissie van Jisp mag
haar verzameling uitstallen op de eerste
verdieping van het voormalige raadhuis. De
voorwerpen van de commissie lagen tot nog
toe opgeslagen op de zolder van dit pand.
14 februari
De kerkvoogdij van de hervormde gemeente
Koog aan de Zaan/Zaandijk maakte bezwaar

bij de provincie tegen hel plan om het voormalige hervormde verpleeghuis De Kogge
(Zuideinde, Koog) op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. De provindie wil
het pand beschermen vanwege het historische belang van het gebouw voor de kerkelijke en sociale geschiedenis van Koog.
vanwege de gaafheid van de gevel en vanwege de beeldbepalende functie van het pand.
De kerkvoogdij wil het pand verhuren en
vreest dat de mogelijkheden daartoe verminderen als het pand een monument wordt.

15 februari
Het voormalige gemeentehuis van Zaandam
aan de Burcht werd ontruimd; de laatste
ambtenaren vertrokken naar het nieuwe
stadskantoor achter het NS-station. Wanneer
Stichting Centraal Woning Beheer (CWB)
zou beginnen met de restauratie was nog
onduidelijk. De Stichting is daarvoor afhankelijk van subsidies. Het raadhuis is op de
diepste plaats 32 centimeter verzakt. Het is
de bedoeling er een 'vestzaktheater', kantoren en wooneenheden in te vestigen. Als de
financiering niet rond komt, is sloop het
enige a l t e r n a t i e f , a l d u s C W B - d i r e c t e u r
L.A. Abbenhuijs.

26 februari
Vereniging De Zaansche Molen wil oliemolen
Het Pink te Koog restaureren. Dat zal de
vereniging 350.000 tot 400.000 gulden gaan
kosten.

van De Held Jozua, bekend bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst
met cle gemeente Zaanstad. De restauratie
van de paltrok op de huidige plaals (middenin de nieuwbouwwijk Wesierwalering) is
overigens bekritiseerd. Bijvoorbeeld Vereniging De Zaansche Molen liet welen de molen
liever gerestaureerd te zien na een verplaatsing naar het vrije veld. De huidige plaats
van de molen werd door de vereniging vergeleken mei 'een pinguïn in een badkuip'.

18 maart
Het college van B en W zegde J. van Leeuwen ontslag aan uit de monumentencommissie
van Zaanstad. Van Leeuwen zat in de commissie namens de Stichling Frans Mars. De
sloop van het IJspakhuis aan de Hoogstraal
Ie Koog op 12 januari in opdracht van Frans
Mars heeft veel stof doen opwaaien. Gemeente Zaanstad had geen sloopvergunning afgegeven voor hel pakhuis, een provinciaal monument. In de ontslagbrief aan Van Leeuwen
constateerde het college "dat er sprake is van
een vertrouwensbreuk, die leidt tot onwerkbare
verhoudingen'. Inmiddels werd ook bekend
dat drie bestuursleden van Frans Mars zich
teruggetrokken hebben uil hel bestuur van
deze stichting, omdat zij zich niet kunnen
verenigen met de gang van zaken rond het
IJspakhuis. De illegale sloop is in behandeling bij de officier van j u s t i t i e (zie ook deze
kroniek bij 8 februari).
19 maart

11 maart
Gedeputeerde Staten deden de provinciale
commissie voor de monumentenzorg het
voorstel akkoord te gaan met deelname van
de provincie in de restauratie van het monument De Adelaar te Worrnerveer. Voor de
provincie is behoud van het pand nauw verbonden met een doelmatig gebruik ervan.
Uit een onderzoek van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft
blijkt dat het pand geschikt is voor hergebruik als kantoor.

13 maart
Na 17 jaar nam W. Veenis afscheid als
voorzitter van de Westzaanse Gemeenschap.
Hij werd opgevolgd door K. Boekhoudt.

17 maart
De paltrokmolen De Held Jozua kan binnen
het jaar in gerestaureerde slaat heropend
worden, mits subsidiegevers (provincie, rijk.
Europese Gemeenschap) tijdig met hun financiële steun over de brug komen. Dal maakte
N. Tilli, secretaris van de Stichting Vrienden
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In de bibliotheek in Westerkoog werd een
exposilie ingericht over de kermis. Onder
meer een complete miniatuur-kermis werd
opgesteld. De tentoongestelde objecten kwamen uil de collectie van de Krommenieërs
Jan Dekkeren Kees Nieborg.die zichzelf als
'kermisfanaten' aanduidden.

20 maart
Op 82-jarige leeftijd overleed de Westzaanse
amateur-archeoloog Klaas Kok. Kok bracht
een grote collectie oudheidkundige voorwerpen bijeen, die thans permanent tentoongesteld z i j n in de Grote Kerk van Westzaan
(zie ook deze kroniek bij 4 februari).
21 maart
Ben nog nader te omgrenzen laagveengebied
van Waterland, Wormer en Jisp moet worden
aangewezen voorde Wereld-erfgoedlijst. Dal
advies gaf de Naluurbeschermingsraad aan
staatssecretaris Gabor van Natuurbeheer. Op
deze lijst staan natuurgebieden over de hele
wereld die vanwege uitzonderlijke waarden
extra bescherming behoeven.

22 maart
In het voormalige gemeentehuis van Zaandijk
reikte Welzijnswethouder A. Brinkman de
culturele prijzen 1990 van Zaanstad uit. De
cultuurprijs ging naar J. van Santé voor diens
jarenlange volhardende en minutieuze werk
als onbezoldigd archivaris. De prijs van bijzondere waardering ging naar D. Kerssens
voor zijn omvangrijke en ge varieerde oeuvre,
zijn grote verscheidenheid aan publikaties
over een breed scala van onderwerpen.
28 maart
Jan Houwertjes nam afscheid als voorzitter
van het Zaans Centrum voor Amateurtoneel.
Hij is 17jaarlang,vanat de oprichting, voorzitter van het centrum geweest.
29 maart
Het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse
Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig
Jansz. Jr. mag met een definitief voorstel komen
de verenigingsnaam te veranderen. Die vrijbrief werd gegeven tijdens de ledenvergadering. De lange naam werkt soms negatief. Een lid bedankte bijvoorbeeld omdat hij
het opschrijven van de naam (nogmaals:
Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. Jr.) te veel
werk vond bij het gireren van de contributie.
2 april
De Zaanstreek zal worden opgenomen in een
dertiendelige televisieserie over industriële
monumenten. Deze serie, met de werktitel
'Erfgoed', laat de geschiedenis van monumenten van bedrijf en techniek in Nederland
zien. Wat de Zaanstreek betreft komt de
nadruk te liggen op de levensmiddelenindustrie. Nog niet bekend is wanneer de
serie wordt uitgezonden.

2 april
De Gedeputeerden W. van Gelder en F.
Tielrooij stelden de 'Fortenroute' langs de
Stelling van Amsterdam officieel in gebruik.
Bij de V W 's zijn kaarten verkrijgbaar waarop deze route is aangegeven: de ANWB
bracht al een jaar geleden de bewegwijzering
aan. De route voert over 135 kilometer langs
in totaal 42 bouwsels, waaronder de forten te
Spijkerboor, Markenbinncn en Krommenicdijk.
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2 april
Onder de titel 'Oostzaan, heden en verleden'
werd een drie uur durende videoband uitgebracht. Op de band worden onder meer 546
historische dia's onder de loupe genomen.
De makers, Frits Wattjes en Cees Pet, werkten
twee jaar aan de band. Mogelijk zullen kopieen ervan tegen kostprijs op de markt worden
gebracht.

12 april
Vcrfmolen De Kat aan de Kalverringdijk had
in 1990 een topseizocn. De molen trok 29.000
bezoekers meer dan het jaar daarvoor. Het
uitstralingseffect van de Van Gogh-tentoonstelling en de manifestatie Sail '90, beide te
Amsterdam, werd als de belangrijkste oorzaak
van deze groei genoemd.
13 april
Paltrokmolen De Gekroonde Poelenburg kan
naeen restauratie door molcnmakerij Saendijck
weer zagen.

16 april
Het project 'Towerhouse', het bouwplan voor
de watertoren te Assendelft, lijkt steeds concreter te worden. Volgens het plan moeten in
de toren een souterain, een sjieke entreeruimte,
een fitness-centrum en luxe kantoor- en
wooneenheden worden gevestigd, terwijl de
monumentale waarde van het gebouw behouden blijft.
22 april
De première van het spektakel 'Torenval' te
Westzaan, verliep zeer succesvol. Aan het in
de Grote Kerk opgevoerde theaterstuk gingen
drie jaar voorbereidingen vooraf. Daags vóór
de première werden er televisie-opnamen
van repetities gemaakt voor het programma
'Van Gewest tot Gewest'.
NB. De datum boven een stukje verwijst naar
de dag van publikatie, en dus niet noodzakelijkerwijs naar de dag van de gebeurtenis.

l jun 199127 jun 1991

Vanaf
18 mei 1991

Fietstocht door de
Zaanstreek
(Toer-In activiteit)
Georganiseerd door de
Culturele Raad van NoordHolland (verkrijgbaar bij:
V.V.V. en 'De Lelie',
kosten f2,50)

18 mei 1991- Tentoonstelling 'Dorps
15 sep 1991 gezicht belicht': over de
beschermde dorpsgezichten
Haaldersbroek, Gortershoek
en Westzaan (Toer-In
activiteit) Zaanlandse
Oudheidkamer, lagedijk 80
te Zaandijk (open: di/vr
10.00-12.00, 14.00-17.00,
zo 14,00- 16.00) en Stijlkamermuseum 'Het
Noorderhuis', Kalverringdijk op de Zaanse Schans
(open: di/vr 10.00-12.30,
14.00-17.00, za/zo 10.0017.00; jul/aug ook op ma)
18 mei 1991- Tentoonstelling 'Gebouwd
27 okt 1991 in De Rijp, beeld van het
beschermd dorpsgezicht':
bouwgeschiedenis van De
Rijp en aantal opvallende
restauraties, met videofilm
over het restauratieambacht, en rondwandeling
langs 30 geselecteerde
huizen, waarbij over elk
pand bouwkundige informatie en een aantal presentaties van oude ambachten (smid, schilder, loodgieter, aannemer), en bijbehorend boek (zie kader elders
in deze ANNO) (Toer-In
activiteit) Rijper Museum
'In 't Houten Huis', Jan
Boonplein 2 te De Rijp
(open: j u n , sep za/zo
en jul,aug
di/zo van 11.00-17.00)
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Tentoonstelling 'Spitsbergen', waarbij ook de
geschiedenis van de Zaanse
walvisvaart en een beeldend reisverslag van
Doris Groeneveld van een
zeiltocht van Medemblik
naar Spitsbergen in de
zomer van 1989 (Toer-In
activiteit) Kijkschuur 'De
Lelie' op de Zaanse Schans
(open: di/zo 10.00- 17.00;
kosten f l,- p.p. en f 0,50
kinderen onder 12 jaar)

23 jun 1991- Tentoonstelling 'Het
l sep 1991
Hollandse Landschap':
aquarellen van
Jan Groenhart;
Landgoed 'De Horn'.
Previnaireweg 4 a,
Callantsoog
(open: di/zo 10.00-17.00)

30 jun 1991,
28 jul 1991,
25 aug 1991,
29 sep 1991

Wandelingen door het
beschermde dorpsgezicht
'Gortershoek' te Zaandijk
(Toer-In activiteit)
Georganiseerd door
't Gilde Zaanstreek
Verzamelpunt: Sluisje,
hoek Hazepad-Lagedijk
(aanvang: 10.00 en
13.00 uur; kosten f 2,- per
persoon, kinderen onder
12 jaar gratis)

l jul 1991

Dag van de Architectuur
(Toer-In a c t i v i t e i t )
(zie Toer-In krant)

6 jul 1991,
3 aug 1991,
7 sep 1991

Wandelingen door het
beschermde dorpsgezicht
Westzaan, onder deskundige begeleiding en met
bezichtiging tentoonstelling
archeologische collectie
Kok - Voogt: Westzaanse
bodemvondsen Hervormde
Kerk, Torenstraat te
Westzaan (Toer-In activiteit). Georganiseerd door de
Historische Vereniging
Westzaan. Aanmelding: bij
mw. A. Jongejans-de Vries,
telefoon 287101 (tussen
14.00-16.00; groepen van
minimaal 10 personen;
kosten f 2,- p.p.)

11 jul 1991- Tentoonstelling 'Gebouwd
8 sep 1991
in de Zaanstreek': geschiedenis van de huizenbouw
vanaf de 17e eeuw (Toer-In
activiteit)
Kijkschuur 'De Lelie 1 op de
Zaanse Schans (open: do/za
10.00-17.00. zo 13.OOIT.00; kosten f l,- p.p en
f 0,50 kind. onder 12 jaar)
13 jul 1991- Tentoonstelling 'Van garen
29 sep 1991 tot kant vroeger en nu, met
demonstraties op 7 aug en
5, 14 en 29 sep
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog a/d Zaan
(open: di/vr 10.00-17.00,
za 14.00-17.00,
/o 13.00- 17.00)

14 sep 1991

Open Monumentendag:
diverse activiteiten en
openstelling monumenten,
w.o. werkruimte van de
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(A.W.N.), afdel. Zaanstreek
e.o: voorwerpen uil archeologische opgravingen en
informatie over de opgravingen zelf vanaf de vroegste bewoningsgeschiedcnisvan de streek t/m het eind
van de middeleeuwen
Oude Raadhuis.
Dorpsstraat 370 te Assendelft (open: 10.00-16.00)

14 sep 1991- Expositie van Westzaanse
15 sep 1991 kunstenaars (Toer-In
activiteit)
Zuidervermaning,
Zuideinde 231 te Westzaan
(open: za 10.00-16.00, zo
12.00-16.00)
26 sep 1991
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Lezing van Drs.
W.J. Hoogestein over de
nederzettingen van de
enkel-grafculluur in de kop
van Noord-Holland (laat
neolitisch) Georganiseerd
door de Archeologische
Werkgemeenschap voor
Nederland, afdel. Zaanstreek e.o. Oude Raadhuis/
expositiezaal. Dorpsstraat
370 te Assendelft (aanvang:
20.00 uur)

Annonce
Aangeboden:
R. Ouwejan, Zaens Skoon,
tweede deel, genummerd (nr. 2)
en gesigneerd. Prijs ƒ 450,-.
Nadere informatie: 075-216448

Oproep aan de leden
De redactie van ANNO 1961 wil graag de
lezers zo nauw mogelijk bij de ANNOpublikaties betrekken. Daarom roepen wij
u op artikelen voor ons verenigings-orgaan
in te zenden.
Redactie A N N O 1961

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
De heer A. Ryvordt, Alkmaai
De heer P. Verhoeven, Heerhugowaard
Mevrouw Antieke Vlot, Jisp
De heer F.J. Jonker, Jisp
De heer N.M. Koelemeyer, Jisp
Z.B.B. 'De Bijenkorf b.v.,
Koog aan de Zaan
Mevrouw B.B. Kloots, Oostzaan
Eydenberg Hout, Westzaan
J. Bos, Makelaarskantoor, Wormerveer
Koninklijke Ahold n.v., Zaandam
Bouwbedrijf de Haan b.v. Zaandam
Bouwbedrijf Kakes b.v., Zaandam
Bouwbedrijf Overtoom, Zaandam
'In de Gecroonde Duyvekater", Zaandam
Houthandel v.d. Stadt b.v., Zaandam
De heer Tys van Enkhuizen, Zaandam
Pont-Meyer Terminal, Zaandam
De heer J.W. Woerdeman, Zaandam
Bouwkundig Advies- en Calculatieburo
J.C. Jonker, Zaandijk
De heer H.G. Ouwerkerk, Zaandijk
Mevrouw W.O. van Soest, Zaandijk
De heer W. Voster, Zoetermeer
De heer H. Kaptein, Heiloo

