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Een omslag voor 6ANNO% een volgende stap
Het afgelopen jaar is door het redactie-team van 'ANNO 1961' hard gewerkt aan de
inhoudelijke verbetering van onze driemaandelijks-verschijnende periodiek.
U moet dit gemerkt hebben aan de aard van de artikelen en rubrieken en aan de omvang van
ANNO. Wij zijn, als bestuur, er 'groos' op dat zo'n fijn en deskundig redactie-team die taak
op zich heeft willen nemen.
Dit redactie-team bestaat naast de heer S. de Jong, uit de sterk bij de Zaanse cultuur-historie
betrokken publicisten/journalisten Jan Pieter Woudt en Ger Onrust, Titia Groot, archivaris
van de Gemeente Zaanstad en Alice van Diepen, museum-coördinator in Zaanstad. Ons
bestuurslid, Seiny Klopper-Bruijn verzorgt daarbij op een aktieve wijze het redactie-
secretariaat.
Een echt blad bestaat in de ogen van bestuur en redactie niet zonder een passend omslag. Met
ingang van dit nummer is het zover. ANNO heeft nu een omslag! De extra kosten (drukkosten
en extra portokosten in verband met de gewichtstoename van ANNO) trachten wij o.a. te
verhalen op adverteerders. Onze eerste 7 adverteerders heten we hierbij van harte welkom.
Om de inhoud van ons blad voor inbinden geschikt te houden wordt voor de adverteerders
uitsluitend de omslag gebruikt. Deze kan voor het inbinden van de inhoud verwijderd worden.
Wij hopen dat door deze stap ons blad nog meer uw belangstelling zal trekken en die van
nieuwe lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de oorspronkelijke tien Zaandorpen,
van vroeger tot nu.

R. Sman, voorzitter Vereniging 'Vrienden van het Zaanse Huis'

Het Dampad
(illustratie omslag)

Het eerste padreglement
van het Dampad dateert
van 1656. Toen was het
pad al gedeeltelijk
bebouwd. In 1655
bouwden de Waterlandse
doopsgezinden er hun
tweede vermaning (het
'Jamnierhiiys'). Eerdere
namen voor dit pad waren:
Jacob Mensenpad en
Vermaningspad. Ook
kwam de naam Damstraat
voor (S. Lootsma,
Historische Studiën, p.9.).
Aan het, inmiddels
verdwenen, Dampad heeft
de schrijfster Curry van
Bruggen gewoond.
(Foto Colt. Gemeente-
archief Zaanstad).
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Inhoud Verder in deze ANNO:

Het is met enige trots dat de redactie van
ANNO 1961 u dit septembernummer van
1991 aanbiedt. Nadat wij de afgelopen pe-
riode hebben gewerkt aan de verbetering en
groei van ANNO, waarvoor onder meer de
redactie werd versterkt, verschijnt nu de eer-
ste aflevering van ons blad met een omslag.
Zonder ons op de borst te wil len kloppen
verwijzen wij met enige tevredenheid naar
het voorwoord van Ron Sman, voorzitter van
de Vereniging 'Vrienden van het Zaanse
Huis', op de vorige bladzijde.

Het 'Bouwkundig alfabet', dat werd ge-
schreven door S. de Jong en eerder tussen
1979 en 1987 in afleveringen werd gepubli-
ceerd in ANNO 1961, verschijnt oktober
a.s. in boekvorm. Aanleiding voor deze
uitgave is het dertigjarig bestaan van de
Vereniging van het Zaanse Huis.
Leden kunnen dit boekje op verschillende
manieren krijgen.
- In de Zaanse boekhandels (kosten ƒ 25);
- Bij het secretariaat van de vereniging,

Kalverringdijk 21 in de Zaanse Schans
('Aan 't Glop, Alleen zaterdag en zondag
van 10-17 uur) (kosten ƒ 25);

- door overmaking van ƒ 30 op post-
rekeningnummer 742899, ten name van
'Penningmeester Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis'.

Zoals bekend is S. de Jong kenner bij uitstek
van de Zaanse houtbouw. Dat blijkt ook
duidelijk uit zijn 'Bouwkundig alfabet', dat
een ' must' voor iedere vriend van het Zaanse
huis kan worden genoemd.

Een hartelijk welkom aan
de volgende nieuwe leden:
Mevrouw M.H. Dekker, Amsterdam
Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem
Dorpshuis 'De Lepelaar', Jisp
De heer C.F. Waal, Jisp
Mevrouw C.M. de Jong, Koog a.d. Zaan
Streekarchief Waterland, Purmerend
De heer L.P. Grandiek, Wormer
De heer J.P. Blokker, Wormer
De heer C.K. Roukema, Wormerveer
G.T.l. Zaanstad bv , Wormerveer
De heer J. van Erp, Wormerveer
Mevrouw L.E. de Jong, Zaandam
De heer P.G. Huitema, Zaandam
De heer G. Fraay, Willemstad, Curc.ao
De heer G. Schoen, Willemstad, Curgao

719- Spijkers met koppen. Sinds het verschij-
nen van de laatste ANNO lijkt de stil-
stand rond de Zaanse Schans voorbij.
Ger Jan Onrust beschrijft de stroomver-
snelling.

720- De Zienagoog is ten onrechte geel ge-
schilderd. Een bijdrage van Zaans Schoon.

722- Stichting het Rechthuys Banne Westzaan
zoekt Vrienden. De tweede fase van de
restauratie van het Rechthuis te Westzaan,
zonder twijfel een der meest markante
panden in de streek, zal binnenkort aan-
vangen. Maar daar is geld voor nodig,
veel geld. Een oproep.

723- Bij ve i l inghuis Christie's werden in jun i
enkele zilveren voorwerpen geveild. De
Zaanlandse Oudheidkamer verwierf zich
de stukken. Alice van Diepen beschrijft.

724- Ook het Gemeente-archief Zaanstad zal
tijdens de Nationale Archievendag van
12 oktober a.s. opengesteld worden.
Bezoekers zijn van harte welkom. Ge-
meente-archivaris Titia de Groot nodigt
uit.

726- De Encyclopedie van de Zaanstreek staat
op het punt van verschijnen. ANNO-
redacteur Jan PieterWoudt was acht jaar
als beroepskracht bij dit monsterproject
betrokken en geeft een persoonlijk ge-
t i n t e terugblik.

729- Het raadhuis van Jisp, in het aprilnummer
van ANNO nog zorgelijk besproken door
secretaris van de oudheidkundige com-
missie van Jisp P. Jonges, heeft een
bestemming gekregen waar de Jispers
zich in kunnen vinden. Een overzicht
van de gebeurtenissen.

730- Dakbedekkingen en dakhelling. S. de
Jong, deskundige bij uitstek, laat zijn
l icht schijnen over een onderdeel van de
Zaanse bouwhistorie.

732- Ook in de archieven doet de computer
zijn intrede. Ger Jan Onrust interviewde
Jan Blokker, vr i jwi l l ig medewerker van
het Streekarchief Waterland.

En voorts de vaste rubrieken Boekennieuws
(door Ger Jan Onrust, blz 734), Kroniek (Jan
Pieter Woudt, blz 735) en Culturele Agenda
(Titia de Groot, blz 739)
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Zaanse Schans weer in beweging
Vrijwel onopgemerkt heeft de gemeente
Zaanstad de afgelopen maanden hard ge-
werkt aan de totstandbrenging van een nieuwe
bestuursstructuur van de Zaanse Schans.
Over een impasse kan niet meer gesproken
worden. Naar wordt nagestreefd zal per
l januari 1992 een nieuw bestuur geïnstal-
leerd worden, met nieuwe statuten en moge-
lijk zelfs van een nieuwe stichting.

Burgemeester Ouwerkerk
te gast op de Zaanse
Schans, bij de
gerestaureerde Hadel.

De aanstelling van een nieuw bestuur sluit
aan op het door de adviescommissie 'Zaanse
Schans waarheen?' uitgebrachte rapport
'Spijkers met koppen'. In dit rapport worden
aanbevelingen gedaan om de Zaanse Schans
in de toekomst beter - ook financieel - te laten
functioneren. Inhet juninummer van ANNO
spraken prof. dr. L.A. Ankum (voorzitter van
de adviescommisssie) en Ron Sman (com-
missiel id , voorzitter van de vereniging

Vrienden van het Zaanse Huis en adviserend
lid van het stichtingsbestuur van de Zaanse
Schans) over 'gebrek aan besluitvaardigheid
van het Stichtingsbestuur'. Dat bestuur had
zeven maanden eerder 'Spijkers met kop-
pen'overgenomen, maar sindsdien niet meer
gehandeld. Ron Sman zei dat het bestuur
'machteloos en krachteloos' genoemd zou
kunnen worden, als het niet snel tot actie zou
overgaan. Toen ANNO in druk verscheen
(met de produktie is drie weken gemoeid)
was de vrees van Ankum en Sman voor een
impasse al enigszins achterhaald. Inmiddels
begon duidelijk te worden wat gemeente
Zaanstad de afgelopen maanden had gedaan.

Besproken
'Wij hebben het rapport eerst in het College
van B&W besproken', zegt wethouder Wel-
zijn A.G. Brinkman. 'Het gemeentebestuur
voelt zich bij de Zaanse Schans betrokken,
ook omdat wij de grote presentatiewaarde er
van inzien. B&W is in principe akkoord
gegaan met de verkoop van een t iental
huizen aan de bewoners (zoals een der aan-
bevelingen in 'Spijkers met koppen' luidt; de
vermogenspositie van de exploitant zal daar-
door vanzelfsprekend aanmerkelijk verbete-
ren, red). Daarna heeft de Commissie Wel-
zijn van Zaanstad zich over het rapport en het
standpunt van B&W gebogen. Die kregen
raadsbreed steun. Alleen de PvdA maakte
enig voorbehoud over de verkoop van de
panden.'
De volgende stappen werden op het niveau
van de diensten gezet. 'Juridische Zaken
heeft een aanta l aanbeve l ingen voor
statutenwijzigingen op papier staan. En de
Dienst Financiën is een aantal adviezen aan
het voorbereiden. Zij kijken onder meer naar
de consequenties van de overdracht van de
lusten en lasten van het parkeerterrein. Op
dit moment is de Stichting eigenaar van dat
terrein, maar wordt het onderhouden door
Zaanstad. De gemeente ontvangt ook de
parkeergelden. En ook wordt gekeken naar
de gevolgen van de verzelfstandiging van
bijvoorbeeld het schoonhouden van het ter-
rein en de bestratingswerkzaamheden. Ik
verwacht binnen enkele maanden een blauw-
druk op mijn bureau, met alle suggesties
daarin', aldus Brinkman.

Informateur
Zowel Ankum als Sman bepleitten in het
vorig ANNO-nummer het aanstellen van een
formateur voor een nieuwe bestuur van de
Stichting. Beiden noemden met enige na-
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druk de naam van burgemeester drs. H.G.
Ouwerkerk als meest geschikte kandidaat.
'Ik ben met de verneemstok rondgegaan, dat
zou me een soort informateur maken', zegt
Ouwerkerk. 'We hebben ondertussen een
voorzitter gevonden en zijn een eind op streek
met potentiële leden voor het nieuwe be-
stuur. Die zijn gevraagd vanwege hun spe-
cifieke deskundigheid op een bepaald terrein.
We hebben geen vertegenwoordigers van
groeperingen aangezocht. En in het bestuur
moeten in ieder geval ook vrouwen zitten/
Wethouder Brinkman plaatst overigens ook
twee kanttekeningen bij 'Spijkers met kop-
pen': 'De Kalvcrringdijk is een openbare
weg, die kan niet afgesloten worden. Je kunt
dus ook niet verhinderen dat mensen bij de
Kalverringdijk de Schans in komen. Je zou er
wel over kunnen denken een fietspad achter
de Schans om te leggen, bij het St. Michaël
College. Dat moet nog worden bestudeerd.
En we hebben met een frons gekeken naarde

door de adviescommissie geschatte opbrengst
van tweeëneenhalf miljoen gulden van de
verkoop van de toegangscarnetten. Wordt
dat bedrag wel gehaald?'
'Dat moet eerst nog door een marketing-
deskundige grondig worden onderzocht',
beaamt prof. dr. L.A. Ankum. 'Als wij geen
enkele financiële onderbouwing in het rap-
port hadden gezet, dan had iedereen daar
commentaar op gehad. Wij hebben nooit
gepretendeerd een volledig plan te presente-
ren. Naar ons gevoel is hetcarnet-idee, waar-
bij toeristen in één keer een toegangsbewijs
voor meerdere attracties kopen, uitvoerbaar.'
Ankum is blij verrast door de initiatieven van
de gemeente. 'Ik had verwacht dat het
Stichtingsbestuur iets zou ondernemen, dus
daar heb ik naar gekeken. Maar daar ge-
beurde niets. Fijn dat Zaanstad er wel schot
achter zet.'

Zienagoog ten onrechte geel

In 'ANNO' no. 112, december 1989, vroeg
ik uw aandacht voor het pand Westzijde 39 te
Zaandam, voorheen het gebouw van de Ka-
mer van Koophandel en thans de behuizing
van de Zienagoog. Het pand (een rijks-
monument) was toen kort tevoren geel ge-
schilderd.
Stichting Zaans Schoon heeft daar op basis
van de uitkomsten van een door haar verricht
klcurcnondcrzoek bezwaar tegen gemaakt.
Uit dit kleurenonderzoek bleek namelijk dat
het pand - in tegenstelling tot hetgeen de
eigenaar beweerde - nimmer geel is geweest,
maar altijd zandsteen-kleurig (Bentheimer
Wit).
Inmiddels heeft de minister van WVC op
23 mei 1991 een uitspraak gedaan naar aan-
leiding van het bezwaarschrift van Zaans
Schoon. De Minister heeft de bezwaren van
Zaans Schoon gegrond verklaard en over-
weegt onder meer dat de vergunning tot geel
schilderen van het gebouw niet verleend had
mogen worden.
In de beslissing wordt voorts bepaald dat
voorafgaande aan een volgende schilderheurt

van Westzijde 39 een gedegen kleuren-
onderzoek dient plaats te vinden, waarbij
van het door Zaans Schoon verrichte kleuren-
onderzoek gebruik gemaakt kan worden.
Stichting Zaans Schoon is verheugd over de
beslissing van de Minister, die een erkenning
inhoudt van de waarde van het door de Stich-
ting verrichte kleurenonderzoek en die er toe
zal leiden dat het pand te zijner tijd een in
historisch opzicht meer verantwoorde kleur
zal krijgen.

Geen monument
Minder verheugd was Zaans Schoon over de
inhoud van een brief van l augustus 1991
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land waarin deze mededeelden dat de panden
Westzijde 116 en 118 niet op de provinciale
monumentenlijst geplaatst zullen worden.
De stichting had eerder al pogingen onder-
nomen om beide panden op de gemeentelijke
monumentenlijst te laten plaatsen, welke
pogingen helaas evenzeer gestrand zijn. Het
betreft hier de panden waar tot 1981 de
homeopathische geneesmiddelenindustrie
Willmar Schwabe gevestigd was en waaraan
ik in 'ANNO' no.'l 15, oktober 1990, aan-
dacht heb besteed.
Het doek lijkt nu definitief gevallen te zijn
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voor deze panden die niet alleen historische
en architectonische waarde bezitten maar die
ook door hun ligging 'inverdan' uniek zijn te
noemen. Bovendien is het dit soort panden
dat de Westzijde zijn 19e-eeuwse stedelijk
aanzien heeft gegeven. Veel van deze pan-
den zijn in de loop der jaren helaas verminkt

(winkelpuien) of gesloopt. Het l i jkt dan ook
van belang te zijn om aan de categorie 19e-
eeuwse bouwwerken meer dan normale aan-
dacht te schenken.

Hans Pielkenrood

De Siënnagoog, tijdens de
gecl-schilderbeurt.
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't Regt Huys Banne Westzaan zoekt Vrienden

De mooie hinnenzaal van
het rechthuis, niet boven de
kachel de niet geblind-
doekt e Vrouwe Justitia.

Buitendeur rechthuis
Westzaan: 'Hier streeft
men er in zijn werk naar
aan ieder het zijne te
geven.'

ANNO 1961-redacteur J.P. Woudt noemde
onlangs in De Typhoon het voormalige ge-
meentehuis van Westzaan 'een van de bekend-
ste panden van de Zaanstreek'. Het spreekt
vanzelf dat u niet zul t meemaken dat ik in dit
stukje deze stelling zal tegenspreken. Inte-
gendeel. Bovendien: voor inwoners van
Westzaan - en velen daarbuiten - is het oude

moesten gehandhaafd blijven, zo vond de
stichting. Het gaat hierbi j om de hulpsecretarie
en de wijkpolitiepost. De inhoud van de
huurovereenkomst en de hoogte van de huur
hebben zeer langdurig op de agenda gestaan
van besprekingen met wethouders en ambte-
naren, zonder dat er veel schot in zat. Na het
vertrek van wethouder Th. van Dam naar

gemeentehuis ook een van de mooiste ge-
bouwen van de streek. Overigens is het pand
na zeventien jaar Zaanstad beter bekend on-
der de naam rechthuis. De groep dorpelingen
die zich sinds 1984 bezighoudt met het be-
houd heeft de naam rechthuis laten terugkeren
in de naamgeving van de stichting die daar-
toe werd opgericht: Stichting 't Reght Huys
Banne Westzaan.
J.P. Woudt maakte zich in hetzelfde artikel,
in de reeks 'Kriskras door de Zaanstreek',
een beetje boos om deze naam. Hij vindt een
dergelijke ouderwetse spelling maar nieuw-
lichterij en flauwekul. Tot zijn gemoedsrust
kan misschien bijdragen de wetenschap dat
op een oud houten paneel in het gebouw de
gebruikte spelling werd aangetroffen. Geen
nieuw licht derhalve.

Een gulden
De kersverse stichting heeft lange tijd met de
gemeente Zaanstad onderhandeld over het
behoud en gebruik maar ook over het achter-
stallig onderhoud van het rechthuis. De
openbare functies die er werden uitgeoefend

Purmerend kwam de zaak in een stroom-
versnelling. Partijen vonden elkaar in de
overdracht van het rechthuis voor het ronde
bedrag van l gulden. Voor de grond werd een
erfpachtovereenkomst afgesloten.
Het volgende karwei was het opstellen van
een restauratieplan en het indienen ervan b i j
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Globale kosten van het plan belopen zo'n
ƒ 530.000 waarvan door de dienst ƒ 350.000
subsidiabel werd gesteld. Vervolgens wer-
den allerlei andere subsidiegevers, instel l in-
gen en fondsen benaderd met verzoeken tot
steun, waarvan enkele met positief gevolg.
De stichting had al enkele jaren aan fonds-
vorming gedaan en mede door bovengenoemde
activiteit en de aanwezigheid van een aantal
Vrienden van het Reght Huys kon oktober
1990 opdracht worden gegeven fase l van
het restauratieplan u i t te voeren.

Vrienden
De stichting moest wel overgaan tot ge-
faseerde uitvoering. Eerder had de rijksdienst
aangekondigd dat vijf jaar ƒ 35.000 verstrekt
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zou worden, te beginnen in 1990. Maar dat
beginjaar is later verschoven naar 1994!
Fase l is halverwege dit jaar afgesloten en
doordat er inmiddels toch weer geld bij-
elkaar is gesprokkeld kan fase 2 over enkele
maanden beginnen. Dat hangt overigens ook
af van de uitkomst van een campagne om
meer Vrienden van het Reght Huys te wer-
ven. Deze aktie is gericht op bedrijven en
instellingen, die als Vriend het recht krijgen
het gebouw twee maal per jaar te gebruiken
voor vergaderingen, presentaties etc. De
donatie die de stichting als tegenprestatie
vraagt gaat uiteraard in het restauratiefonds.
De werfaktie van Vrienden start begin okto-
ber. Maar mocht u hierin op voorhand geïn-
teresseerd z i j n dan is een telefoontje naar
ondergetekende voldoende.
Het rechthuis - waarvoor de eerste paal in

1781 werd geslagen - heeft tot genoegen van
velen een oude funktie weer teruggekregen,
nl. die van trouwzaal. Kennelijk is het ge-
bouw een gewilde plaats om met stijl in het
huwelijk te treden, gezien de animo die hier-
voor bestaat. Het heeft tot gevolg dat veel
Zaankanters met het rechthuis kennismaken.
Voor diegenen die het werk van de stichting
willen steunen vermeld ik hier graag het
bankrekeningnummer: Rabobank 370116216,
tnv. Stichting 't Reght Huys Banne Westzaan.
De redaktie van ANNO 1961 zeg ik dank
voor de uitnodiging tot plaatsing van dit
stukje.

D.W. Out
Telefoon zaak: 075-123255 tst 27
thuis: 075-211950

Zilveren herinneringsbord,
1938.

Zilver en blik
Op 6 juni j.l. werden bij het vei l inghuis
Christie 's in Amsterdam enkele zilveren
voorwerpen geveild die interessant zijn voor
de geschiedenis van het Zaanse bl ikbedri j f
Verblifa (Vereenigde Bl ik Fabrieken). De
belangstelling bij de veiling was beperkt en
zo kon de Zaanlandse Oudheidkamer een
drietal nieuwe voorwerpen aan zijn collectie
toevoegen.

Allereerst een zilveren herinneringsbord met
het logo van de Vereenigde Bl ik Fabriek, een
blikstempel met een stuk blik eronder, en
met de wapens van Holland, Rotterdam,
Utrecht, Amsterdam, Delft en Krommenie;

allen (op één na) steden waar vestigingen
van het bedrijf zaten. Het bord is gesigneerd,
W.H. Mulder, Wormerveeren gedateerd 1938,
het jaar waarin de blikfabriek zijn 50-jarig
bestaan vierde.

Als beginjaar voor Verblifa geldt het jaar
1888 toen de nog minderjarige Cornelis Woud
een blikslagerijlje startte in een voormalige
koperslagerswerkplaats in Zaandijk. Zijn
belangri jkste klant was een bakkerij in
Krommenie waar hij beschuitdoppen voor
maakte. Hel jaar daarop ging Cornelis Woud
samenwerken met Jacob Schaap en een paar
maanden later, toen Cornelis 21 jaar werd,
werd de vennootschap Zaansche Blikfabriek
fa. Woud & Schaap opgericht. Ondertussen
was het bedrijf al verhuisd naar Krommenie.

Van Verblifa was feitelijk pas sprake in 1912
toen de blikfabriek fa. Woud & Schaap en het
schilders- en lakkersbedrijf C. Verwer ui t
Krommenie een fusie aangingen.

De maker van het bord, de zilversmid en
ontwerper W.H. Mulder, was in de jaren
dertig en veertig in dienst van Verblifa in
Krommenie. Mulder ontwierp diverse rela-
tiegeschenken en koektrommeltjes zoals het
overbekende blikken Verkadetrommeltje met
de hoekige zi jkanten. (De firma Verkade was
voor de verpakking van zijn biscuit en be-
schuit een grote afnemer van blik.) In de
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Zilveren sigarettendoosje
en -houder, open en dicht.

tweede helft van de jaren veertig vestigde
Mulder zich als zelfstandig zilversmid in
Wormerveer.

Onder de categorie relatiegeschenken vallen
zeker de twee andere aanwinsten die waar-
schijnlijk ook door Mulder zijn gemaakt: een
zilveren sigarettendoosje en -houder. Op het
doosje staan het logo van Verblifa, de tekst
'Eendracht geeft Kracht' en de wapens van
negen Hollandse steden gegraveerd. De
sigarettenhouder draagt naast het logo van
Verblifa het wapen van Amsterdam: de stad
waar niet alleen een fabrieksvestiging zat,
maar sinds 1912 aan het Damrak ook het
hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd was.

Omdat de bedrijfsgeschiedenis een wezen-
l i jk onderdeel vormt van de geschiedenis van

de Zaanstreek en de blikfabriek daarin een
niet onbelangrijke plaats inneemt is tot aan-
koop van deze voorwerpen overgegaan.
Belangstellenden kunnen de voorwerpen
bezichtigen in het museum.

Alice van Diepen

Het archiefjaar (2)
De plannen tot het openstellen van het
Gemeentearchief Zaanstad tijdens de Natio-
nale Archievendag op zaterdag 12 oktober
a.s. hebben inmiddels meer vaste vorm ge-
kregen.
Zowel de altijd op werkdagen toegankelijke
publieksruimten, als de alleen voor deze dag
opengestelde werk- en depotruimten zijn de
hele dag van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.
De functies van alle vertrekken in het gebouw
zullen duidelijk aangegeven en uitgelegd
worden. Bovendien zal men over het gehele
gebouwencomplex verspreid onze mede-
werkers aantreffen om nadere uitleg te geven
en eventuele vragen beantwoorden.

In de filmzaal wordt een oude originele Zaanse
film gedraaid. Dit is heel bijzonder, omdat
dergel i jke oude f i lms vanwege hun
kwetsbaarheid op deze wijze niet meer ver-
toond mogen worden. Tevens staan er op een
aantal andere plaatsen in het gebouw video-
apparaten opgesteld. Hierop zijn diverse films
te zien over de historie van de Zaanstreek
alsmede over bepaalde aspecten van het
archiefwezen.
Ter toelichting zal een overzicht gegeven
worden van de ontwikkeling van het Audio
Visuele Materiaal (veelal afgekort als AVM).
Daarbij zullen de wensen van het archief ten
aanzien van deze collectie in opbouw naar
voren gebracht worden.

Op de atlasafdeling kan men aan de hand van
een aantal fraaie voorbeelden gewaar wor-

den hoe divers deze omvangrijke collectie is,
bestaande uit o.m. foto's, ansichtkaarten, (glas-
Negatieven, plattegronden, prenten, teke-
ningen en affiches.
Daarnaast omvat de atlascollectie nog een
aparte verzameling dia's. Hieruit is een keuze
gemaakt ter vertoning.
Ook is het mogelijk zelf naar bepaalde foto's
te zoeken en deze te bekijken. Veelvuldig
wordt doorgaans naar foto's van geboorte-
huis of de straat/buurt waar men gewoond
heeft, gezocht. Maar ook schoolgebouwen,
c l u b h u i z e n , f ab r i ekspanden , bepaalde
festiviteiten of aardige dorpsgezichten zijn
geliefde onderwerpen.

Voorts heeft het archief een selectie gemaakt
van een aantal afbeeldingen die niet getra-
ceerd konden worden. De hoop om hierover
meer aan de weet te komen, is op de bezoe-
kers van de open dag gevestigd.

De bibliotheekcollectie van het archief doet
wat uitgebreidheid betreft zeker niet onder
voor die van de atlas. De collectie varieert
van kinderboeken van Zaanse schrijvers tot
wetenschappelijke werken over de historie
in het algemeen en de Zaanstreek in het
bijzonder, met daartussen een breed scala
aan onderwerpen. Noemenswaard zijn tevens
de diverse naslagwerken en de Zaanse kran-
ten en tijdschriften.
Op deze afdeling staat als speciale attractie
een stand, waar dubbele c.q. restant boeken
uit de collectie te koop aangeboden worden.

724



In de studiezaal, de grootste publieksruimte
van het archief, krijgen de bezoekers de ge-
legenheid om naar hun voorouders te speu-
ren. Naast gegevens als geboorte, huwelijk,
overlijden, ouders en kinderen wordt er nogal
eens verder gezocht naar adres, beroep,
godsdienst, nalatenschap en dergelijke.
Tijdens de gangbare openingsuren komt men
hier vaak voor een bouwtekening (van vóór
1974) ten behoeve van de verbouwing van
een pand of gebouwencomplex.
Saillante voorbeelden uit de archieven tonen
aan, dat nog meer interessant materiaal aan-
wezig is om andere leuk archiefonderzoeken
te doen. Resultaten van reeds gedaan speur-
werk door zowel genealogen ^familie-
onderzoekers) als studenten, wetenschappers
en journalisten, die hierbij ter inzage zullen
liggen, kunnen dit bevestigen.
Als rode draad door al het uitgestalde mate-
riaal zal het 'vroeger en nu' (het verleden
naast de actualiteit) lopen.

het bestaan van deze vereniging een aantal
historisch zeer waardevolle collecties in het
gemeentearchief aanwezig is. Het archief
beschouwt de collecties van deze vereniging
als de basis voor de later door haar voortge-
zette aanvullingen ter completering van de
geschiedschrijving van de Zaanstreek.

De 'Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland, afd. Zaanstreek e.o.' laat in een
eigen stand zien wat haar werkzaamheden
inhouden ten aanzien van de pre-/protohistorie:
de periode waarin nog geen of weinig ge-
schreven bronnen te vinden zijn.

De 'Nederlandsche Genealogische Vereni-
ging, afd. Zaanstreek-Waterland' kan de be-
zoekers nog meer wegwijs maken in de vele
mogelijkheden tot het doen van familie-
onderzoek. Deze vereniging is in de voor-
noemde studiezaal bereikbaar. De vereni-
ging tot behoud van 'Monumenten van Be-

Bezoekers aan het speuren
in het Gemeente-archief
Zaanstad (foto Wim de
Jong).

Aardig is het voorts te vermelden dat diverse
Zaanse cultuurhistorische verenigingen
aanwezig zijn op deze feestelijke dag. De
vereniging met de langste naam en tegelijk
de langst bestaande, te weten ' De Zaanlandse
Oudheidkundige Vereniging Jacob Honig
Jzn.Jr.', stelt haar schilderijenafdeling open,
welke tijdelijk veilig is ondergebracht in een
van de archiefdepots.
Wellicht ten overvloede, maar het mag toch
nog wel eens vermeld worden dat dankzij

drijf en Techniek Zaanstreek' biedt in ieder
geval haar blad 'Met Stoom" te koop aan,
waarvan het laatst verschenen een extra dik
jubileumnummer is. Deze vereniging viert
namelijk dit jaar haar 10-jarig bestaan.

De vereniging 'Vrienden van het Zaanse
huis' geeft ook acte de presence geven met
de verkoop van 'ANNO 1961' en het zojuist
verschenen speciale themanummer over het
oude Raadhuis van Zaandijk.
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Interieur Gemeente-archief
(foto W i m de Jong).

Ter gelegenheid van het 100-jarige jubi leum
van de 'Vereniging van Archivarissen voor
Nederland' verspreidt de provincie Noord-
Holland een brochure waarin alle archieven
van de provincie met dedaarin aanwezige
gemeenten te vinden zijn.
De 'Stichting Nationale Archief Manifesta-
tie' zal met een folder uitkomen, die meer
informatie over de feestelijkheden zal ver-
schaffen. Verdere details kunnen via de pers
vernomen worden. In het komende decem-
ber-nummer van ANNO zal een verslag van
deze landelijke open archievendag komen.

Titia de Groot,
gemeentearchivaris Zaanstad

Encyclopedie van de Zaanstreek nu echt klaar

Over de Encyclopedie van de Zaanstreek
werd in ANNO al vaker geschreven.
Vanzelfsprekend, de samenstelling van
deze encyclopedie is volstrekt uniek op
het gebied van regionale beschrijving en
geschiedschrijving; nergens anders dan
in de Zaanstreek is ooit een streek-
encyclopedie gemaakt. En ook vanzelf-
sprekend omdat de produktie van deze
Zaanse encyclopedie ruim acht jaren
vergde; er was dus alle aanleiding om zo
nu en dan eens te vertellen 'hoe de vlag er
bij hing". Nu is de Encyclopedie van de
Zaanstreek dan echt klaar; vanaf eind
oktober zal het 'zaakwoordenboek' inde
Zaanse boekwinkels liggen. Anno-re-
dacteur Jan Pieter Woudt was vrijwel
vanaf het begin bij het project betrokken.
Viade Wet gewetensbezwaarden militaire
dienst werd hij in juni 1983 de eerste
werknemer van de Stichting Behoud Zaans
Streekeigen, onder wier verantwoorde-
lijkheid de encyclopedie werd samenge-
steld. De laatste drie jaar voerde hij sa-
men met zijn vader Klaas de eindredactie
van het naslagwerk. Navolgend, per-
soonlijk getinte, ar t ikel schreef hi j in zijn
laatste werkweek aan de encyclopedie.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner B rust.
Dat liet Goethe Faust zeggen. En geloof me:
die had het een stuk moei l i jker dan een
scheidend encyclopedie-eindredacteur. Toch
geeft ook het voltooien van de Encyclopedie
van de Zaanstreek een tweeslachtig gevoel.
Naast oplucht ing - 'eindelijk de handen vr i j '
- is er ook lichte weemoed. Kan anders ver-

wacht worden bij het afleggen van acht jaar
oude gewoonten?

Toen ik in juni 1983 mijn eerste werk voorde
encyclopedie verrichtte, was er nog niet zo
veel gedaan. Er was ruim een jaar gepraat
over hoe aardig het wel niet zou zijn een
Zaanse encyclopedie samen te stellen, maar
die gesprekken hadden nog voornamelijk in
het bewustzijn plaatsgevonden 'dat het na-
tuurl i jk nooit zou kunnen ' . Er was - op in i -
t ia t iefvan ideeënman Ed. Visser en toenma-
lig hoofdredacteur van De Typhoon Jan de
Vries - een redactieraad in het leven geroe-
pen, waarmee de eerste aanzet tot de later
zeer omvangrijke organisatie was gegeven.
Maar inhoudelijk moest de encyclopedie zich
nog helemaal vormen. Losse opmerkingen
over de inhoud waren er al wél gedaan. De
eerste (voor zover het archief van de vroeg in
1983 in het leven geroepen Stichting Behoud
Zaans Streekeigen betrouwbaar is) dateerde
al van mei 1982, toen Klaas Woudt in een
brief schreef: 'ook de gewoonte om bij een
geboorte "het bitteren het zoet van het leven"
(bitterkoekjes in soesjes) te serveren mag
zeker niet in het boek ontbreken.' Laat nou
uitgerekend...

Deelredacties
Niet lang voor mijn officiële indiensttreding
bij de Stichting was er te mijnen huize een
lange vergadering met initiatiefnemers De
Vries en Visser en met Woudt sr. De laatste
bracht daar een stuk in, waarin het te be-
schrijven gebied in zes rubrieken was opge-
deeld (Economie, Historie, Kunst, Maat-
schappelijke Organisatie, Overheid + Poli-
tiek en Overheidszorg), terwijl er al 108
trefwoorden werden ingeven. Die indeling
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in zes groepen is gedurende het hele project
een rol blijven spelen. Er kwamen later zes
deelredacties, onder wier verantwoordelijk-
heid de trefwoordenlijsten werden uitgebreid,
lengtes van artikelen werden bepaald, au-
teurs werden aangezocht enzovoort.
Er waren ook al twee criteria geformuleerd
waaraan de encyclopedie zou moeten voldoen.
Ik noem ze: 'De encyclopedie moet het he-
den verklaren uit het verleden'. En: 'Het
wordt een alfabetische encyclopedie met de
hanteerbaarheid van een systematische'.Later
mocht ik nog een derde uitgangspunt notu-
leren: 'Iets, of iemand, wordt in de encyclopedie
opgenomen indien de importantie ervan
daartoe aanleiding geeft'. Betrekkelijke al-
gemeenheden dus, platitudes haast. Maar
indien de neiging al bestaat daar nu - aan het
eind van het traject - wat lacherig over te
doen, dan is dat misplaatst. De Encyclopedie
van de Zaanstreek moest vanuit het niets
worden opgebouwd. Niemand had ook maar
het flauwste benul waaraan begonnen te zijn,
adequate voorbeelden bestonden niet. Onder
die omstandigheden was het noodzakelijk
dergelijke uitgangspunten te benoemen, hoe
vaag en inhouds-arm ook. Er is acht jaar mee
gewerkt en ze stonden ten dienste.

Stafmedewerker
Op mijn eerste werkdag kreeg ik eerst een
werktafel en een stoel en vervolgens een
schrijfmachine te leen, alsmede een brief
met verzoek om subsidie, die ik drie keer
moest overtikken. Dat was in een ochtend
gepiept. Daarna waren er geen opdrachten
meer en zat ik me een middag te vervelen. De
volgende dag nam ik een Zaans boek uit de
kast van mijn vader mee naar het werk. Dat
begon ik te lezen en in een kaartsysteem
samen te vatten. De keus van dat boek was
behoorlijk onbenull ig: 'Duizend Zaanse
Molens' van Boorsma, dal zeer systematisch
is opgezet en bovendien een voortreffelijk
register bezit. Maareen tweede boek volgde,
en een derde, en ik hield me wel zoet.
In de tweede helft van 1985 was het project
inmiddels een stuk concreter. Het kaartsys-
teem bevatte zo'n 30.000 verwijzingen naar
meer dan honderd boeken. Op basis daarvan
waren de trefwoordenlijsten van de deel-
redacties uitgebreid. De deelredacties hadden
inmiddels meermalen vergaderd, lengtes van
artikelen bepaald en zelfs al een bescheiden
aantal auteurs aangezocht. Het project kwam
in een nieuwe fase.
In de achterliggende jaren was steeds duide-
lijker geworden, dat het onmogelijk zou zijn
de encyclopedie met slechts één betaalde
medewerker te maken. In het najaar van

1985 kreeg ik twee collega's: Adri Wetselaar
(Typhoon-journalist, die zo'n anderhalfjaar
mee zou werken) en Jan van Genderen (on-
derwijzer, die tot het eind bij het project
betrokken bleef). Medio 1987 zou Ger Jan
Onrust (leraar geschiedenis) het stafbureau
versterken (eveneens tot het eind gebleven).
Ja, 'het stafbureau', want zo waren we ons-
zelf gaan noemen, nadat we een brief hadden
ontvangen van de ambtelijk secretaris van de
Culturele Raad Noord-Holland, die onderte-
kende met 'stafmedewerker'. Dat vonden
wij wel gewichtig staan, en namen we dus
over.

Hele kluif
Binnen het stafbureau kwam met wat horten
en stoten een taakverdeling tot stand. Jan van
Genderen werd de verantwoordelijke voor
het organisatorische deel van het project. Hij
belegde de vergaderingen, notuleerde, zocht
schrijvers aan enzovoort. Adri Wetselaar en
later Ger Jan Onrust kregen de taak gegevens
aan te dragen voor de vele korte vermeldin-
gen die buiten de deelredactiestructuur wa-
ren gebleven, zoals bedrijven, personen, paden,
sloten, sluizen enzovoort. Ger Jan schreef
voorts een aantal zwaardere artikelen en loste
zo problemen op waar deelredacties niet uit
waren gekomen. Ik zelf stelde me in deze
periode tot taak de binnenkomende gegevens
te ordenen, teksten al zoveel mogelijk te
bewerken en van vragen voorzien terug te
zenden naar auteurs of anderen, vergader-
stukken te brouwen enzovoort.
Het was een hele kluif , waar we dik drie jaar
op kauwden. Taai. Als je werkt, wil je daar
ook graag resultaat van zien; al maar dikker
wordende ordners bevredigen na verloop van
tijd niet meer zozeer. En het was zo ver-
schrikkelijk veel, er kwam maar en er kwam
maar. Ik ben er, tot de publikatie in De
Typhoon daar belandde, nooit in geslaagd de
'Z' te bereiken. Toen de publikatie-reeks in
De Typhoon begon, waren de ordners tot en
met de 'M' min of meer bijgewerkt, wat daar
achter lag was voornamelijk duister. Ik kon
me daar nadien ook nooit meer mee bezig
houden; Jan van Genderen nam die taak voor
een deel over.

Eindredacteur
De naam van De Typhoon wordt steevast
genoemd, als het over de Encyclopedie gaat.
Dat is terecht. Er was geen encyclopedie
gekomen zonder de beslissing van de Ty-
phoon-hoofdredactie/directie om de ency-
clopedie integraal - per dag een boekpagina
- af te drukken en daarvoor auteursrechten te
betalen en hoogwaardige faci l i tei ten be-
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schikbaar te stellen. De publikatie in de krant
begon in december 1988. Te vroeg, vond ik.
Maar dat zou ik twee jaar later, vier jaar later,
van mijn part bij mijn sneven, nog gevonden
hebben. Een encyclopedie is nooit klaar,
nooit compleet; ik had een zetje nodig.
Hoeveel lof De Typhoon ook toekomt, de
noodzaak strikt alfabetisch te werken en de
dwang dagelijks minstens één pagina te moeten
produceren, maakten het er niet makkelijker
op. Het zicht op de systematiek raakten we
regelmatig kwijt. En we maakten soms keuzen
' in vredesnaam', om maar weer een pagina
door te kunnen geven. In de bijna drie jaar
durende produktieslag hadden we welgeteld
vijf keer een voorsprong van vier weken;
vier dagen kwam aanmerkelijk vaker voor.
In het boek zal terug te vinden zijn dat we
'van voor naar achter' werkten en niet meer
vanuit de systematiek. Dat komt ook doordat
gedurende de drie jaar dat de produktie liep,
de ontwikkelingen niet stil stonden. Om maar
een voorbeeld te noemen: Wormerland kwam
tot stand. In het tweede deel van het boek is
dat terug te vinden, in het eerste deel niet. Dat
konden we er niet meer uit zuiveren.
Organisatorisch veranderde er het nodige
toen eenmaal tot de krantepublikatie was
besloten. Uit de redactieraad en het stafbureau
werd een eindredactie samengesteld. Die zou
bezet gaan worden door mijn vader en door
mij. Terugkijkend zal dat voor ons persoonlijk
altijd een van de aardigste aspecten van de
encyclopedie blijven. Het is, lijkt me, dan
ook behoorlijk uniek dat een vader en een
zoon tot een zo broederlijke samenwerking
kunnen komen. Mijn moeder heeft eens la-
chend verteld dat binnen een week eerst mijn
vader tegen haar zei: ' Het is jammer dat-ie zo
verrekte jong is, anders zouden we compagnons
worden', en vervolgens ik: 'Het is jammer
dat-ie zo verrekte oud is, anders...'

Ping pong
Het werk van de eindredactie viel in een
aantal taken op te delen. Uit de organisatie
was, zo bleek, ongeveer twee-derde deel van
de tekst voortgekomen. Het resterende deel
moesten we zelf maken. Vooral mijn vader
heeft daarin bergen verzet. Daarnaast nam
hij de verantwoordelijkheid voor de vorm-
geving en voor de beeldmateriaal-research
en -selectie. Mijn taak werd in de eerste
plaats coördinerend; ik moest voor de sa-
menstell ing van de pagina's ui t problemen
signaleren en (laten) oplossen en verzorgde
de contacten met en de bevoorrading van het
grafische bedrijf dat De Typhoon maakt
(Damiate in Haarlem, waar ik zeer plezierig
mee werkte). Verder bewerkte ik de teksten

van derden, van gastauteurs en stafbureau-
leden.
De kwaliteit van de aangeboden bijdragen
was wisselend. Soms zeer hoogstaand, zo-
wel inhoudelijk als wat schrijfstijl betreft,
soms ook minder. Het ver- en bewerken van
al die gegevens vergde zitvlees (om aan te
geven hoeveel het was: als de encyclopedie
zou worden afgedrukt in de lettergrootte en
de kolombreedte van het verhaal dat u nu
leest, dan zou de tekst een strekkende lengte
van iets meer dan een kilometer krijgen).
We ploeterden voort, haast drie jaar. Vaak
werktuigelijk. Het veranderen van zinnen als
'Tafeltennis wordt in de volksmond dikwijls
ping pong genoemd. Deze naam ontstond
naar alle waarschijnlijkheid door het geluid
tijdens het spel van het balletje allereerst
tegen het batje (ping) en vervolgens op de
tafel (pong)', in 'Tafeltennis (ook wel "ping-
pong")', konden we op het laatst op onze
sloffen. Maar desondanks moesten we bij de
les blijven, want verscholen konden er ook
foutjes in teksten zitten, die bij ongecon-
centreerd lezen niet eens opvielen. Uit een
langer en goed geschreven verhaal lichtte ik
bijvoorbeeld op het nippertje: 'De sluis werd
nauwelijks gebruikt door het scheepvaart-
verkeer en zal dus wel meestal open hebben
gestaan'. En de poldermolens maar malen...

Wat valt er meer te zeggen? We hebben ons
best gedaan, en we zijn blij dat we er nu vanaf
zijn, al geeft dat dan ook een gevoel van
leegte. Er is de afgelopen acht jaren meermalen
tegen me gezegd dat de encyclopedie mijn
levenswerk zou zijn, al dacht ik er zelf liever
over als een uit de hand gelopen gezellen-
project. Dat van dat levenswerk is natuurlijk
ook niet waar. Ik heb wel eens uitgerekend
dat - aangenomen dat ik tot mijn 65e door kan
werken - de encyclopedie minder dan een
zevende deel van mijn totale produktiviteit
zal hebben genomen. Dat valt dus wel mee.
Een bijzonder project zal het blijven; door de
om vang, maar zeker ook door de duurzaamheid
van het eindprodukt. De technische keuzen
bij de boekvervaardiging hebben alle als
uitgangspunt dat de encyclopedie zo'n vijf-
tig jaar mee moet kunnen. Welk een broekie
ik dan ook mag zijn, mijn werk zal mij
overleven. En zelfs Faust van Goethe, met
wie ik dit verhaal begon, kon in die gedachte
troost vinden. Zijn laatste woorden:
'Het spoor van d'arbeid mijner aardse dagen
Blijft leven tot in verst aeoon.'
In 't voorgevoel van zulk een heil op 't end,
Geniet ik thans mijns levens hoogst moment.'
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Jispers tevreden met nieuwe bestemming raadhuis

Raadhuis Jisp. De vlag uit!

In het apr i lnummer van Anno (nr l 17) stond
een wat zorgelijk stuk over het uit 1611
daterende raadhuis van Jisp. P. Jonges, se-
cretaris van de oudheidkundige commissie
van Jisp, vreesde voor de toekomst van het
gebouw en sprak de hoop uit dat het raad-
huis na de gemeentelijke samenvoeging in
bezit zou bli jven van de nieuwe gemeente
Wormerland. In samenwerking met de pro-
vincie zou er dan een passende bestemming
voor moeten worden gezocht. Nadien waren
er de nodige ontwikkelingen, die mogelijk
aanvankelijk de Jispers nog grotere zorgen
gaven, maar die tenslotte uitmondden in een
de dorpsbewoners tevreden stemmende op-
lossing.

Het gemeentebestuur van Wormerland stelde
dat het om financiële redenen noodzakelijk
was het benedengedeelte van het pand te
verhuren en er volgde een oproep voor kan-
didaten. In Jisp werd algemeen aangenomen
dat het Jisper bedrijf Tekstra Grafische Pro-
dukties als huurder gekozen zou worden, dat
al jaren met te kleine behuizing (een zomer-
huisje achter de woning) kampt. Met enige
verbazing werd dan ook in het dorp gerea-
geerd op de verslaggeving in de lokale dag-
bladen, volgens welke de meerderheid van
de leden van de Commissie Bestuurlijke Zaken

de voorkeur had gegeven aan restaurant De
Ri jcke Jonker. Dat er geld van een huurder
nodig is om dit monument in goede staat te
houden, daarvoor bestond begrip. Maar dat
een huurder zou worden gekozen die het
pand zeer intensief zou gaan gebruiken (en
daarmee zwaar zou belasten), dat ging de
Jispers te ver.

'Onze zorg'
Een drietal instel l ingen protesteerde tegen
het voornemen het raadhuis deels als restau-
rant of receptieruimte te bestemmen: dorpshuis
De Lepelaar, de hervormde gemeente (zoals
bekend: de kerk staat naast het raadhuis) en
de oudheidkundige commissie J isp. Een
fragment ui t d i t laatste ' bezwaarschr i f t '
(verwoord door mevr. N. Kwadijk-Pot): 'Al
met al lijkt het de oudheidkundige commis-
sie, wanneer de politiek geen mogelijkheden
ziet het voormalige raadhuis een museale en
daarmee een meer ideale beslemming te ge-
ven, verstandig de bestemming welke het de
laatste tachtig jaar heeft gehad, n a m e l i j k een
administratieve, te prolongeren. ledere geïn-
teresseerde zal met ons zijn dal di t , bij solide
gebruik, de beste bescherming biedt aan dit
stukje 'Historisch Erfgoed', dal nog rest uil
de bloeiperiode van J isp en daarmee aan
onze zorg is overgeleverd.'
Hel was voor de Jispers een op luch t ing Ie
horen dal de kandidaat 'De Ri jcke Jonker"
zich de middag voorde beslissende gemeente-
raadsvergadering had teruggetrokken. De raad
ging op maandag 26 augustus akkoord met
verhuur aan Tekstra Grafische Produkties .
Bij thuiskomst trof de heer Tekstra de fe l i c i -
taties en een drankje van De Rijcke Jonker
aan. Zeer sportief.
Het is nu belangrijk dal een goede onderlinge
samenwerking zal ontstaan lussen de ver-
schillende gebruikers van het pand: de ge-
bruikers van de trouw/aal, de oudheidkundige
commissie (die de vergaderruimte in 'De
Weezenkamer' beheert, evenals de op de
zolder van het pand ondergebrachte verza-
meling oudheidkundige voorwerpen) en de
drie personeelsleden van hel Jisper bedri j f .
Gehoopl wordt dat zij zich persoonlijk mede-
verantwoordelijk zullen voelen voordit unieke
gebouw.

Seiny Klopper
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Dakbedekkingen en dakhelling

fit>. I dakbedekking.

Het Artikel van J. Schipperin 'ANNO 1961'
nr 117, 'Het Zaandammer dak', is de aanlei-
ding om over een ander - bijkomend - aspect
van dakconstructies in het algemeen nog iets
te schrijven.
Bij het maken van kapconstructies was (en
is) het bepalen van de dakhelling, ofwel de
schuinte van het dak, een belangrijke factor,
die nauw verband houdt met de soort dak-
bedekking die men van plan was te gebrui-
ken. Dit laatste werd weer bepaald door een
aantal andere factoren, zoals de ( in de
Zaanstreek 17e-eeuwse) verplichting om harde
dakbedekkingen toe te passen in verband
met brandgevaar. Maar het was uiteraard de
gangbare architectuur - van kerken, voor-
name huizen, boerderijen en schuren en een-
voudige huizen - die de vorm van het dak en
de toe te passen dakbedekkingen bepaalde.

Materiaal
In vroegere jaren speelde de verkrijgbaarheid
van deze materialen mede een grote rol in het
besluit tot de keuze. Riet kon over het alge-
meen uit de naaste omgeving worden betrok-
ken. Dakpannen kwamen ui t het gebied van
de rivieren ( r iv ierkle i ) , waar de steen- en
pannenbakkerijen stonden. Leien kwamen
uit het buitenland, zoals Duitsland, Frank-
rijk, België en Engeland. Het vervoer van dit
materiaal en ook het gewichtsvolume was
daarbij een factor van belang, omdat naast de
kostprijs ook de vrachtkosten een rol gingen
spelen, evenals soms de tolrechten.
In f iguur l is aangegeven bij welke dak-
hellingen bepaalde materialen gebruikt kon-
den worden. De marges waren groot genoeg

voor een ruime keuze. Als we nu eens kijken
naarde Zaanse stolpboerderijen ten opzichte
van de overige in Noord-Holland (met uit-
zondering van de kuststrook) gebouwde
stolpen, dan zien we dat de Zaanse boerderij
over het algemeen een pannendak heeft en de
Noordhollandse een rieten dak. Dit had twee
redenen. Ten eerste was riet een hier verbo-
den materiaal en ten tweede werd de dak-
helling van de stolpboerderij bepaald door de
hoogte van het vierkant. In de Zaanstreek
was - in verband met de bodemgesteldheid
(veen en nat land) - weinig gelegenheid om
veel hooi te vergaren, dus de bergruimte
daarvoor hoefde niet groot te zijn. De vier-
kanten waren lager dan elders in Noord-
Holland, hetgeen resulteerde in een flauwere
dakhelling, die niet meer geschikt was voor
een bedekking van riet. (De boeren hadden in
de Zaanstreek 's winters minder koeien op
stal, dan 's zomers in de wei). De pannenda-
ken van de Zaanse stolpboerderijen hadden
veelal een (goedkoper) beschoten dak van
gepotdekselde delen, waarbij dan bovendien
de tengels onder de panlatten konden worden
weggelaten.

Hoofdelementen
Bij een hellend dak werden (worden) de
volgende hoofdelementen onderscheiden:
- de dakbedekking;
- de ondersteuning van de dakbedekking: de

sporen of het dakbeschot met gordingen;
- de spanten die het geheel dragen en het

gewicht en de windbelasting overbrengen
op het gebouw.

Samen vormen zij de kapconstructie.
Interessant hierbij is hoe de aannemer en de
timmerman op het werk - vóór de periode dat
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± 1300 spore nkap.

3,4 en 5 steek
13e eeuw sporenkap
zaaitse huizen 17e + 18e eeu
stolpboederij.

,c.-:£i-L~

lle + 12e eeuw spore nkap
houten pakhuizen
19e eeuwse woonhuizen
boerderijen.

Frontons (neo) classicisme.

houten pakhuizen.

pakhuizen + schuren
open (hout) loodsen.

open (hout) loodsen.

//#. 3 dakhei l i iig t.o.v.
gebouw-breedte.

bouwwerken op papier werden uitgewerkt
en berekend - met eenvoudige middelen een
dakhelling en de daarbij behorende spant-
beenlengte konden bepalen. Vaak is in oude
bestekomschrijvingen deze spantbeenlengte
opgegeven en werd niet de dakschuinte be-
noemd. Dat was ook het geval in het bestek
van het predikantenhuis te Westzaan (1733):
'...tot de kap te sluyte 8 spante 1: 18v: met
hanebalkies en righels en decke de dele dick
l duym...' Bij het narekenen blijkt men hier
de 3, 4 en 5 steek te hebben gehanteerd,
dakhelling ca. 52°; zie fig. 3.
De timmerlieden van toen hadden nog wel

meer van deze vuistregels tot beschikking.
Vaak ook was de dakhelling gerelateerd aan
de functie van een bepaald gebouw en speelde
de ligging in het land (bijv. het kustgebied)
mee, omdat men daarmee bepaalde (goede)
ervaringen had opgedaan. In f iguur 3 zijn een
aantal mogelijkheden getekend om de nok-
hoogte, de spantlengte en de kapvorm te
bepalen. Deze zijn vergaard ui t bestekken,
opmetingen en de literatuur die daar over is.
Daarbij is ook een aantal van de toepassin-
gen van de kapvormen vermeld.

S. de Jong

Oproep aan de leden

De redactie van ANNO 1961 wil graag de lezers zo nauw mogelijk bij de Anno-
publicaties betrekken. Daarom roepen wij u op artikelen voor ons verenigingsorgaan in
te zenden. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in foto's van de 'oude Zaanstreek',
waarbij een curieus of anderszins interessant verhaal hoort.

Redactie ANNO 1961
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Computer in opmars in archieven

Een gedeelte van blad 9
uit de Volkstelling van
1830 in W onver.
Achtereenvolgens zijn
vernield: bladnummer:
huisnummer; aantal
gezinnen ; aantal
personen; familienaam en
voornaam; leeftijd en
geboorteplaats; bui'gelijke
staat ( ma n, vrouw,
jongeman, dochter,
weduwenaar); beroep en
religie {rooms-katholiek,
gereformeerd).

Een archief in de jaren '70... Aan tafel zi t .
gebogen, een historicus. Om hem (haar) heen
liggen enkele dikke boeken, registers zo te
zien. Ook voor zich heeft hi j zo'n boek, dat
hij bestudeert. Zo nu en dan maakt hij een
aantekening op het grote vel papier naast
hem. Hier is iemand bezig met statist isch
werk. Taaie arbeid: later moet hij zijn aan-
tekeningen nog rubriceren, tel len en herstel-
len; pas daarna komt hij aan fe i t e l i jke inter-
pretatie toe.
Nu de jaren '90... Dezelfde onderzoeker zit
met dezelfde stapel leggers voor zich. Maar
de door hem geselecteerde gegevens schrijft
hi j nu niet meer op een vel, maar voert in hij
een op een portable personal computer. Hij
hoeft de gegevens nog maar één keer in te
voeren. Het rubriceren, tellen enzovoort kan
hij aan het apparaat overlaten. Enkele hande-
lingen op het toetsenbord geven hem inzicht
in ' tussenstanden'. Enkele andere handelin-
gen zorgen ervoor dat de gegevens op een
andere wijze worden gerangschikt. De on-
derzoeker werkt veel sneller dan in de jaren
'70 en kan ook veel meer uit dezelfde gege-
vens halen.
Het is snel gegaan, maar inmiddels kan al
gezegd worden dat de computer een onmis-
baar hulpmiddel is geworden voor dergelijk
historisch onderzoek. Jan Blokker ui t Wonner,
vr i jw i l l i g medewerker van het Streekarchief
Waterland (S A W) hoopt dat in toenemende
mate de voordelen van het gebruik van com-
puters in het archiefwerk erkend zul len wor-
den. Dan zullen ook meer amateur-historici

en -genealogen er gebruik van gaan maken.
'Een groot deel van de bezoekers aan archie-
ven, bestaat uit wat oudere mensen', zegt
Blokker. 'Voor hen zijn computers dikwijls
volkomen onbekende apparaten, die niets te
maken hebben met het bewaren van herinne-
ringen, geschriften en andere zaken uit het
verleden. Maar het tegendeel is waar. Com-
puters z i j n sinds enige jaren onstuitbaar in
opmars in archiefdiensten en musea. Ze zijn
bij ui ts tek geschikt om omvangrijke bestan-
den toegankel i jk te maken. Zo kunnen
genealogen dankzij computers bijvoorbeeld
veel verder komen dan alleen een korte
dorpsbeschrijving en de doop-, trouw- en
overlijdensgegevens van hun voorouders.'

Volkstelling
Toen Jan Blokker zich een aantal jaren gele-
den bij het Streekarchief meldde met de
vraag of hij er iets met computers kon gaan
doen, kreeg hij een volkstel l ing van 1830 in
zijn eigen dorp Wormer in handen. Hij begon
met het vervelendste en meest tijdrovende
klusje : hij voerde alle gegevens de computer
in. Daarna werd het leuk en dat is het gebleven:
Blokker kan haast onbeperkt met de gege-
vens goochelen.
'K i jk ' , zegt hij als hij achter zijn scherm is
gekropen. ' In de volkstell ing werden de vol-
gende gegevens genoteerd: bladnummer,
huisnummer, aantal gezinnen op een adres,
aantal personen op een adres, familienaam
van die personen, voornaam, leeftijd, ge-
boorteplaats, burgerl i jke staat, beroep en re-

9 58 1 6 zomerdijk
9 groen
9 zomerdijk
9 zomerdijk
9 lee, van der
9 groen
9 59 1 9 meijer
9 schroder
9 meijer
9 meijer
9 meijer
9 meijer
9 meijer
9 wit. de
9 rietvink
9 61 1 2 stant
9 bakker

cornelis
margaretha
cornelis
anna
matthias
cornelis
klaas
neellje
arie
hermanus
corneiis
elsje
hillegond
gerrit
geertje
hero
margarietha

30
26

1
4

19
74
43
33
4
3
1

13
9

23
13
29
29

beemster
wormer
wormer
wormer
beemster
wormer
wormer
egmond birn.
wormer
wormer
wormer
wormer
wormer
wormer
wormer
enkhuizen
enkhuizen

m
v
j
d
j
n
m
v
j
j
j
d
d
j
d
j
d

koornmoienaarskn.

koornmoienaarskn.
zonder
veehouder

boereknecht
dienstbode
burgemeester
dienstbode

r
r
r
r
r
r
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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ligie. Met een aantal handelingen kan ik op
alle gegevens indexen maken. Ik kan zien
hoeveel koren-molenaarsknechten er waren,
wat de leeftijdsopbouw van de bevolking
was, hoeveel mensen buiten het dorp waren
geboren, ik kan op naam alfabetiseren enzo-
voort enzovoort.'
Met name het alfabetiseren is in de praktijk al
van grote dienst geweest aan genealogen die
het Streekarchief bezochten. Ze hoefden niet
meer het complete kohier door te werken op
zoek naar hun voorouders. Via de alfabeti-
sche index zagen zij op welk blad van het
kohier dezen konden worden teruggevonden,
en pakten vervolgens de - beter leesbare -
t ranscript ie daarvan. Een enorme tijds-
besparing.

een p.c. en een tekstverwerker (dat is al
voldoende) z i j n archieven effectiever te ont-
sluiten en kunnen snelle onderzoeksresultaten
verkregen worden. Blokker: "Met andere
programma's is het zelfs mogelijk vanui t
beschikbare bestanden direct graf i sche
weergaven op te roepen, hetgeen dikwij ls
een du ide l i jke r inzicht geeft in de materie."
H i j laat vervolgens de grafische voorstell ing
van de bevolkingsopbouw van Wormer in
1830 zien (zie de i l lus t ra t ie ) .
Alleen de eerste stap van het traject b l i j f t een
probleem. Het invoeren van de gegevens
b l i j f t een saaie en tijdrovende bezigheid.
'Daarom wordt vaak een beroep op v r i jw i l l i -
gers gedaan', zegt Blokker.
Ter organisatie van dat laatste is in Water-

bevolkingsopbouw van Wormer in 1830 naar leeftijd

10 20 30
aantallen personen

40 50 60

Reserveren
Het SAW heeft voor de automatisering van
het archief twee personal computers tot de
beschikking, die overigens alleen door archief-
medewerkers bediend mogen worden. Op
het Gemeentearchief van Zaanstad staan nu
nog alleen personal computers voor intern
gebruik, maar ook hier zal het onontkoom-
baar zijn in de toekomst de collecties via
databestanden te ontsluiten. In openbare en
universiteitsbibliotheken kan men al boeken
via terminals lenen, terwijl het met behulp
van een modem en een telefoon zelfs al
mogelijk is van eigen huis ui t boeken van de
Universiteitsbibliotheek aan het Konings-
plein te Amsterdam te reserveren.
De voordelen zijn duidelijk. Met behulp van

land al een contactgroep in het leven geroe-
pen. Blokker hoopt dat die ook elders zul len
ontstaan. 'Dat moeten werkgroepen zijn die
vrijblijvend hu lp bieden. De organisatie moet
niet te strak zijn. In de p r ak t i j k wi l l en vele
amateurhistorici zich niet aan een vereniging
binden, omdat dat veel t i jdrovende verplich-
tingen geeft. Maar zij hebben misschien wel
een p.c. tot hun beschikking en kennen daar
de gebruiksmogelijkheden niet van. Zulke
mensen kunnen wat voor archieven beteke-
nen. Ik ben trouwens graag bereid om hand-
en-spandiensten te verlenen b i j het opzetten
van zo'n groep in Zaanstad.'

Ger Jan Onrust
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Boekennieuws
Het was een stille periode op boekengebied,
maar dat is niet ongebruikelijk in de aanloop
naar de zomer. Je mag verwachten dat er
hierna weer een drukker tijdvak aanbreekt,
want we zijn op weg naar de feestdagen.
Maar deze keer dus een wal korte aflevering
van de rubriek 'boekennieuws'.

Het Bureau Voorlichting van de provincie
Noord-Holland verraste door het fraai uit-
gevoerde 'Noordhollands levend verleden'
uit te brengen. Hierin wordt summier de
geschiedenis van de provincie per thema
behandeld. De Zaanse kranten meldden ten
onrechte dat het boekje gratis is aan te vra-
gen, in werkelijkheid kost het vijf gulden.
Maar voor een dergelijk werkje is dat zeker
een schappelijke prijs.

Beschrijving slingerklok
van Christiaan Huygens.

Jur Kingma publiceerde in het t i jdschrift
'Industriële Archeologie' (nr. 39) een artikel
over overtomen in Nederland. Vanzelfspre-
kend geeft Kingma hierin de nodige aandacht
aan de enige overtoom die ooit werd gebruikt
voor het overhalen van zeeschepen, die te
Zaandam. Het kwartaalti jdschrift (de prijs is
nog niet bekend, maar zal om en nabij de tien
gulden bedragen) kan besteld worden per
telefoon, nr. 04103-2403.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van
de Stichting Zaans Uurwerkenmuseum (het
museum zelf bestaat v i j f t i e n jaar) bracht het

museum het boekje 'De ontwikkeling van het
Nederlandse Uurwerk' u i t . Aan de hand van
de eigen collectie wordt op 32 pagina's de
geschiedenis van de landelijke en regionale
klokkenmakerij ui t de doeken gedaan. Een
prachtig boekje van ui ter l i jk, beslist. Maar
die f raaie vormgeving heef t , ondanks
sponsosring, wel een behoorlijk hoge verkoop-
prijs tot gevolg: ƒ19,50 is eigenlijk te veel.

De Krommeniër geschiedenisleraar A r jen van
Ginkel schreef voor zijn MO-aktede scriptie
'Waarom hebben wij dan toch een gemeente-
bestuur? Continuteit en verandering in het
gemeentebeleid van Westzaan, 1840-1860'.
Van Ginkel deed bestuurskundig onderzoek,
met de technieken van een wetenschappelijk
historicus. De scriptie, waarin de Torenval
een prominente rol speelt, is niet in de boek-
handel te verkrijgen, maar wel in te zien op
het Gemeente-archief van Zaanstad.

Nadat eerder al gemeente Zaanstad een boekje
over Tsaar Peter uitbracht (zie boeken-
nieuws in de vorige Anno), verschenen nu
opnieuw twee publikaties over 'onze' Peter
I. 'In de beste der werelden. Russen in het
Westen 1600-1800'. De Vlaamse hoogleraar
Emmanuel Waegemans geeft h ier in een
overzicht van de reizen van verschillende
Russen naar West-Europa en verklaart ook
wat hun drijfveren waren voor deze reizen.
Uitgever Hadewych zal het boek voor zo'n
vier tientjes op de Nederlandse markt bren-
gen. Als tweede boek over Peter verscheen:
7/7 het spoor van Peter de Grote. De tsaar -
leerling die Europa verkende'. De auteurs,
Alexander Basmanmanov en Jozien J. Drie-
sen, deden de reizen van de tsaar over, be-
schri jven wat hij deed in de verschillende
plaatsen die hij bezocht, en geven met name
ook aandacht aan wat er thans nog in die
plaatsen aan het Tsaar-bezoek herinnert. De
uitgever is Cantecleer.

Onder het motto 'beter laat dan nooit' enige
aandacht vooreen reeds in 1990 verschenen
publikatie. De Stichting Historie der Techniek
bracht vorig jaar het boek uit 'De papier-
fabricage in Nederland in de 19e eeuw. Van
molen naar fabriek', door drs Onno de Wit.
In 70 pagina's wordt een helder beeld ge-
schetst van met name de technische veran-
deringen in de papiermakerij in de beschre-
ven periode. De Zaanstreek krijgt er, evenals
de Veluwe, vanzelfsprekend veel aandacht
in. De (wat dure: dertig gulden) publikat ie is
per telefoon te bestellen, nr. 070-3919900.
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Gratis, zolang de beperkte voorraad strekt, is
de brochure 'Stadsvernieuwing in de Hare-
makersbuurt 1982-199T bij de afdeling
Stadsvernieuwing van de gemeente Zaan-
stad te verkrijgen. Het begint inmiddels een
(leuke) traditie te worden dat de gemeente
Zaanstad stadsvernieuwingsprojecten met
boekjes afsluit, eerder verschenen al publi-
katies over onder meer de Russische Buurt
en de Gouda-/Tuin- en Voltastraat (Wor-
merveer).

Niet in de handel, maar in het gemeente-
archiefvan Zaanstad in te zien, ligt mijn, hier
verder zonder commentaar genoemde, eigen
doctoraal-scriptie (RU Utrecht) '\v Levens
felheid. Een onderzoek naar de leef- ei] bele-
vingswereld van een laat 18e-eeuwse
Zaandamse arbeider aan de hand van zijn
journaal'.

drs. Ger Jan Onrust

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander en
De Zaanse Gezinsbode. (Deze kroniek loopt van
mei tot en met ju l i , maar ik begin met een lessie
van april.)

18 april
Gemeente Zaanstad kende de jaarlijkse starters-
prijs voor ondernemers toe aan het Assendelver
timmerbedrijf Bakker & Jongbloed. Vooral de
originele manier waarop de directeuren N. Bak-
ker en C. Jongbloed (twee voormalige politie-
agenten) de markt benaderen om aan werk te
komen was voor de jury van doorslaggevend
belang; de ondernemers organiseren bijvoorbeeld
wijkbijeenkomsten, tijdens welke z i j voorlich-
ting geven over mogelijke verbouwingen. De
ondernemingsprijs van de Kamer van Koophan-
del van dit jaar ging naar Forbo Krommenie. Z i j
kregen deze prijs o.a. omdat het bedrijf in de
afgelopen jaren miljoenen investeerde in milieu-
zorg.

19 april
Het Wilheminapark in Wormerveer (sedert 1987
voorkomend op de gemeentelijke monumenten-
lijst) is aan een grondige opknapbeurt toe. De
kosten van de restauratiewerkzaamheden zijn
begroot op 350.000 gulden. Zestig procent hier-
van wordt gesubsidieerd door de gemeente; de
resterende 150.000 gulden probeert de vereniging
bij elkaar te sprokkelen door een beroep te doen
op meerdere nationale en regionale stichtingen.
Inmiddels heeft dit ƒ46.000 opgebracht. Ook zal
het bestuur van de stichting proberen het aantal
van 100 betalende leden aanzienlijk te verhogen.

11 mei
Stichting Frans Mars wil een aantal oude Zaanse
pakhuizen en woningen op het schiereiland De
Hemmes plaatsen. Daartoe wordt overleg ge-
voerd met de eigenaar van de grond het kraan-
bedrijf Joh. Schol en met gemeente Zaanstad.

Een begin werd gemaakt door verhuizing van het
achttiende-eeuwse olie- en zaadpakhuis De Tulp
van het Kalf naar de Hemmes. De Tulp zal
waarschijnlijk gaan dienen als opslagruimte voor
de werkers van Frans Mars, die zich met restau-
ratie bezig houden. Thans is pakhuis De Wilde-
boer in de Dubbele Buurt te Wormerveer daar-
voor nog in gebruik, maar dat is veel te groot.

13 mei
De afdeling voorlichting van de gemeente Zaanstad
bracht een boekje uit over Tsaar Peter de Grote.
Het boekje is geschreven door Ulke Brolsma en
bevat behalve een bijzonder fraai u i t e r l i j k niets
nieuws onder de zon.

13 mei
De start van de Nationale Fietsdag in de regio
Waterland was dit jaar extra feestelijk: een nieuw
stukje van de Fortenroute werd in gebruik genomen.
Het rijwielpad loopt over de d i j k langs de Beemster
ringvaart tussen Spijkerboor en de Jisperweg.

13 mei
Molenliefhebbers bewonderden op 1 1 mei di-
verse molens in de Zaanstreek van binnen en van
buiten. Het was Nationale Molendag. Ook dit jaar
was het bij de verschillende molens weer een
drukte van belang.

14 mei
Piet Kempenaar en Sjors van Leeuwen, mole-
naars van verfmolen De Kat, kondigden aan ook
dit jaar weer het traditionele luilakfeest op hun
eigen wijze aan te pakken. In gezelschap van Fred
de Moes en Rikus van 't Ent zouden de heren de
hele nacht aanwezig zijn om de bebaarde mede-
mens van hun overtollige kinbegroeiing te ontdoen.
Het was vroeger gebruikel i jk dat aan de molen
geschoren werd. De waaghalzen die zich daad-
werkelijk aan dit oude gebruik zouden onderwerpen
konden rekenen op een hassebassie na afloop.
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14 mei
In opdracht van het projectbureau Zaanoevers
heeft het bureau Eduspel uit Groningen de moge-
l i jkheid van een jaarlijks terugkerend groots
waterspektakel onderzocht.
Dit zal volgens Eduspel moeten plaatsvinden in
het stadshart van Zaandam: op de Voorzaan,
dicht bij de sluizen. Elementen van het festijn
moeten zi jn: tobbedansen, roeiwedstri jden,
rondvaarten en water als inspiratiebron voor kun-
stenaars. Een aparte stichting zal de organisatie
op /ich moeten nemen. Behoudens een startsub-
sidie van de gemeente, moet de stichting zichzelf
door middel van onder andere sponsoring bedrui-
pen. Volgens Eduspel zal het waterspektakel
Zaankanters een 'wij-gevoel' geven, dus dat kan
me nog wat worden.

15 mei
Het begin januari danig verminkte ijspakhuis in
Koog kan misschien worden hersteld. Het
architectenbureau Feitsma, Kruit & Goedhart uit
Koog aan de Zaan stelde voor het verloren gegane
gedeelte te vervangen dooreen glazen constructie
van dezelfde vorm. Het gebouw zou dan dienst
kunnen doen als expositieruimte. Van diverse
kanten (Vereniging tot Behoud van Monumenten
van Bedrijf en Techniek, Wethouder Horselenberg-
Koomen van Zaanstad) is enthousiast gereageerd
op de maquette.

16 mei
In de Oudheidkamer te Zaandijk en het stijl-
kamermuseum Het Noorderhuis op de Zaanse
Schans was de tentoonstelling 'Dorpsgezicht
belicht' (zie vorig Anno-nummer). Centraal stonden
de beschermde dorpsgezichten Haaldersbroek,
de Gortershoek en Westzaan.

24 mei
Het café/proeflokaal De Kruis in Zaandijk mag
voortaan tot l uur 's nachts geopend zijn. Eerder
had gemeente Zaanstad de sluitingstijd op half elf
bepaald. De gemeente nam dit besluit u i t vrees
voor overlast voor de omwonenden. Na een be-
roep van de eigenaren heeft de provincie die
vrees ongegrond verklaard.

27 mei
In de Zuidervermaning in Westzaan werd het
seizoen 1990/1991 succesvol afgesloten met een
feestavond waarop diverse artiesten uit het eigen
dorp optraden.

27 mei
Ter opluistering van de viering van het 125-jarig
bestaan van de school herhaalde men bij het
Zaanlands Lyceum de aloude natuurkunde-proef
met de Maagdenburger halve bollen. Daartoe
werden speciaal replica's van de halve bollen uit
Maagdenburg gehaald en zestien knoerten van
paarden uit Zeeland. Tot grote teleurstelling van
de vele toeschouwers lukte het de knollen tot
twee keer toe niet om de tegen elkaar gedrukte
vacuüm gezogen bollen van elkaar te scheiden.

28 mei
De Zaansche Molen heeft een goed verenigings-
jaar achter de rug, werd tijdens de jaarvergadering
onderstreept. Aan een aantal molens werd het
nodige onderhoud gepleegd, zo werd bij de bijna
driehonderdjarige De Schoolmeester een schoor-
steen met vuurplek gebouwd. Bestuur en leden
van de vereniging waren minder gelukkig met de
toestand waarin De Held Jozua zich bevindt.
Deze molen is weliswaar geen eigendom van de
vereniging, maar de molenvrienden hopen dat De
Held gerestaureerd zal worden, en dan op een
aanvaardbare plek. Het molenmuseum trok dit
jaar 12.826 bezoekers, tegen 14.020 in 1989. Het
warme weer tijdens de zomermaanden werd ge-
zien als een mogelijke oorzaak van de terugloop;
het museum draait goed, dankzij de medewerking
van vele vrijwilligers.

28 mei
Ron Sman, voorzitter van de dertigjarige vereni-
ging 'Vrienden van het Zaanse Huis' , onder-
streepte in een interview nogmaals dat het de
hoogste tijd is dat het bestuur van de Zaanse
Schans een nieuw beleid gaat voeren. Het bestuur
heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig
gehouden met het beheer en onderhoud en nau-
welijks aandacht besteed aan een goede presen-
tatie. De voorlichting is slecht en ondanks de
ongeveer 600.000 bezoekers per jaar is er een
exploitatie-tekort van rond de twee ton. (Zie ook
elders in deze Anno het artikel van Ger Jan
Onrust over de Schans).

29 mei
Er werd een begin gemaakt met de bouw van de
Noordbrug tussen Wormerveer en Wormer. Men
hoopt hiermee de woongebieden van beide dor-
pen te ontlasten van het zware verkeer en een
betere ontsluiting van Wormer te bewerkstellig-
gen. De officiële handeling waarmee de brugbouw
werd begonnen was nogal ludiek. Kikvorsmannen
zwommen met een lint van beide oevers naar het
midden van de Zaan, waar op een salonboot de
burgemeesters J. Koppenaal van Wormerland en
H. Ouwerkerk van Zaanstad zich bevonden. Deze
bonden vervolgens de twee uiteinden van de
linten aan elkaar, waarmee de oevers symbolisch
waren verbonden.

29 mei
De kolfbaan van Het Moriaanshoofd in Wormer
krijgt een kunststoflaag. Men hoopt hiermee de
diverse gaten, die zijn ontstaan door vocht, te
bedekken. Eind augustus/begin september wordt
in het Moriaanshoofd het nationale kampioen-
schap kolven gehouden dus het herstel van de
baan komt precies op tijd.
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30 mei
Het natuurbehoud in het Zaanse veenweidegebied
moet met kracht ter hand worden genomen.
Landbouwers moeten daarin een voorname rol
spelen. Om hen financieel te kunnen laten over-
leven, is schaalvergroting in de agrarische sector
een absolute noodzaak. Dit blijkt uit de Noord-
hollandse uitwerkingsplannen van de Relatie-
nota.

l juni
Architect Cornelis de Jong en de monumenten-
ambtenaar Martien Verkerk brachten in samen-
werking met tekenaar Johan van Leeuwen het
boek 'Gebouwd in De Rijp' uit. De Rijp werd in
de 16e eeuw een welvarend dorp; zoals bekend
hangt de vroege ontwikkeling van Wormer en
Jisp daar mede mee samen. Daarna kwam een
periode van achteruitgang, die wat betreft de
historische bebouwing van het dorp eigenlijk pas
in de jaren '60 van onze eeuw onder druk van de
actiegroep 'Redt De Rijp' ten einde kwam, toen
De Rijp tot beschermd dorpsgezicht werd uitge-
roepen. Cornelis de Jong restaureerde veel in De
Rijp en kwam zo op het idee het boek uit te
brengen.

10 juni
De Culturele Raad Noord-Holland koos het in
1989 ontworpen 'Zaansgeel' woon-en werkhuis
uit voor de tentoonstelling 'Hart van de Stad' te
Hilversum. Het pand, van de architecten Chris
Stam uit Wormerveer en Jan Erik Broerse uit Den
Haag, stond voor het gebouwd werd nogal ter
discussie. Bijvoorbeeld Stichting Zaans Schoon
stelde dat het pand niet goed in de omgeving paste
(aan de rand van het beschermd dorpsgezicht
Gortershoek, hoek Guisweg/Lagedijk).

10 juni
Milieudefensie Zaanstreek riep de gemeente
Zaanstad op toe te treden tot het ' Klimaatverbond',
een organisatie die contact tot stand wil brengen
tussen gemeenten in het Westen en bewoners van
het tropisch regenwoud. De gemeente zou dan
bijvoorbeeld moeten beloven het gebruik van
tropish hardhout in de gemeente zoveel mogelijk
te beperken. Wethouder B. Bouwmeester zei te
verwachten dat Zaanstad zich bij het verbond zou
aansluiten.

11 juni
Verontrust door de toenemende luchtvervui l ing
en de verzoeting van het brak water deed stich-
t ing De Poelboederij het inventariserende on-
derzoek 'Verlanding in de Zaanstreek en Water-
land' naar de flora in de veenweidegebieden
rondom Wormer, Oostaan en Landsmeer. De
resultaten vielen alleszins mee. Met een aantal
beheermaatregelen zullen bijvoorbeeld verschei-
dene orchideesoorten zich kunnen handhaven.

11 juni
Het verzoek van de eigenaar van het rijksmonument
Lagedijk 66-70, G. Kabel, om deze panden van
de monumentenlijst af te voeren, wordt door
gemeente Zaanstad niet gesteund. Dat bleek tij-
dens een vergadering van de commissie Welzijn
in De Bannehof. Kabel ziet geen kans de
restauratiekosten van de panden (vroeger o.m.
wachtkamer en bedrijfswoning van de Alkmaar
Packet) in de zin van de monumentenwet op te
brengen.

11 juni
Het kantoorpand van de door fusie tussen de
woningbouwverenigingen Koog aan de Zaan en
Zaandijk tot stand gekomen woningbouw-
vereniging Zaanstad werd na een ingrijpende
verbouwing en vergroting heropend.

15 juni
In het Molenmuseum werden etsen van de Zaanse
kunstenaar Gerrit de Jong tentoongesteld. De
Jong was een technisch zeer bekwaam etser. De
tentoonstelling bevatte ui ts lui tend werk uit zijn
vroege, romantische periode.

18 juni
Toer-in telde ook dit jaar weer een groot aantal
activiteiten. Een greep: wandelingen langs be-
schermde dorpsgezichten, thematentoonstellingen
over de beschermde dorpsgezichten in de Stijlkamer
op de Zaanse Schans, in de Oudheidkamer te
Zaandijk en bijzondere tentoonstellingen in De
Lelie. De eerste daarvan had Spitsbergen als
thema, de tweede de geschiedenis van huizenbouw
in de Zaanstreek.

19 juni
De Stichting Federatie Industr ieel Erfgoed Ne-
derland droeg de Zaanoevers voor plaatsing op de
lijst van 's werelds belangrijkste industr iële mo-
numenten en landschappen voor. Indien de titel
'International Industrial Landmark' wordt verkegen
zullen de oevers beter beschermd zijn, verwacht
men.

19 juni
Paltrok De Gekroonde Poelenburg aan de
Kalverringdijk bij de Zaanse Schans krijgt een
nieuwe houtloods, ontworpen door architect
J. Schipper en uitgevoerd door bouwbedrijf Vo-
gelezang te Zaandijk. Een oude loods diende als
model voor het ontwerp.

26 juni
Het bouwterrein van het Zaanstroom-project aan
de Zaan in Wormerveer li jkt op dit moment nog
een grote puinhoop, maar naar verwacht zal hier
eind volgendjaar een flink aantal seniorenwoningen
verrijzen, naar ontwerp van de Amsterdamse
architectengroepHerenmarkt. Een eerder ontwerp
architectenbureau Kruiswijk werd afgekeurd door
de Welstandscommissie van Zaanstad.
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l juli
De straten in het westelijk deel van het voorma-
lige fabrieksterrein van Van Gelder Zonen in
Wormer krijgen de namen van walvisvaarders
die vroeger vanuit Jisp werden uitgereed. Zij
gaan heten: De Balk, Blankenburg, De Hercules,
De Lepelaar, De Lindeboom, De Bakkerij , De
Goede Klok, De Kaaskoper, De Gouden Leeuw,
De Brouwer en De Karseboom.

5 juli
Het is nog maar de vraag of de provincie Lassie
toestemming zal geven om het leegstaande
fabriekspand Lucullus aan de Veerdijk in Wormer,
dat op de monumentenlijst staat, te slopen. Het
levensmiddelenberijf wi l na de /omer beginnen
met de sloop van het pand, met de bedoeling de
vrijkomende ruimte in gebruik te nemen als
fabrieksterrein. De provincie moet van de Raad
van State de plaatsing van L u c u l l u s op de
monumentenlijst opnieuw in overweging nemen.
De plaatsing van de drie naastgelegen panden
daarop staan niet ter discussie. Lassie wil ook die
panden slopen. De provincie is tot op heden
vergeefs op zoek naar een koper voor Lucullus.

5 juli
De nieuwere aanbouwen aan de voormalige sy-
nagoge aan de Gedempte Gracht in Zaandam
worden -gesloopt. Het oude deel van het pand
staat op de monumentenlijst staat. Om de gevel
heen wordt een nieuw pand gebouwd, waarin drie
winkels zullen komen. Welke winkels dat zijn is
nog niet bekend. In het pand van de synagoge
huisden de laatste jaren een grillroom en brasserie
De II Zuilen. In het deel van De II Zuilen was
jarenlang expositie- en kunstuit leencentrum de
Zienagoog gevestigd.

8 juli
Het bezoekersaantal van het Zaans Uurwerken-
museum is teruggelopen van 45.728 in 1989 naar
42.716 in het vorig jaar. Ook in 1989 was er al een
terugloop van het aantal bezoekers vergeleken
met het jaar daarvoor. De St icht ing Zaans
Uurwerkenmuseum noemde de situatie in haar
jaarverslag 'zorgelijk'. Dankzij een verhoging
van de entreeprijs waren in inkomsten over 1990
toch nog ƒ2000 hoger dan in het jaar daarvoor
(ƒ87.527). Het museum in De Zaanse Schans
moet het redden zonder exploitatie-subsidie. Het
stichtingsbestuur stelde in het jaarverslag dat het
onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk
is het beleidsplan ui t te voeren.

9 juli
De provincie Noord-Holland gaat de meest ka-
rakteristieke bebouwing in Zaanstad uit de periode
1850-1940 inventariseren. Het onderzoek, dat
nog dit jaar begint, maakt deel uit van het Mo-
numenten Inventarisatie Project (MIP), dat is
opgezet door het ministerie van WVC. In de
meeste steden in het land is de inventarisatie
reeds gemaakt. In het kader van het project worden
mede de belangrijkste ontwikkel ingen op het

gebied van bodem-gebruik, bevolkingsaanwas
en infrastructuur beschreven. Volgend jaar zal
een samenvatting van het onderzoek in boekvorm
verschijnen.

10 juli
De eigenaar van rederij De Schans, L. Woltheus,
ergert zich in toenemende mate aan de aanblik
van de Zaanoevers. Vanaf de Zaanse Schans
verzorgen zijn boten meerdere malen per dag
rondvaarten over de Zaan. 'Er zijn natuur l i jk
altijd mooiere en minder mooie plekjes, maar wat
de gemeente tegenwoordig toelaat is onvoorstel-
baar', aldus Woltheus.

15 juli
In het Molenmuseum te Koog werd de expositie
' Van garen tot kant, vroeger en nu ' druk bezocht.
De expositie gaf een overzicht van het werk van
Zaanse kantklossers, onder wie Nel de La Bie uit
Wormeren Hilda Stoeltjes ui t Assendelft. Ook de
collectie kloswerk van Zaandammer Henk van
der Zanden werd tentoongesteld.

18 juli
Het in 1786 gebouwde orgel in de Bonifatiuskerk
aan de Oostzijde is dringend aan restauratie toe.
Deze zal naar schatting ƒ80.000 kosten, terwijl de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg ƒ17.657
beschikbaar heeft gesteld. Volgens J. Dorenbos
heeft Monumentenzorg de restauratie te licht
opgevat; er zal daarom een gesprek worden aan-
gevraagd. Voorts zal een reeks 'benefietconcerten'
worden georganiseerd.

23 juli
Er zal nu snel een begin gemaakt worden met de
restauratie van de Beeldentuin te Zaandijk. Eer-
dere plannen daartoe konden geen doorgang vinden,
doordat buurtbewoners bezwaar maakten tegen
de voorgenomen herinrichting van de tu in door
de toenmalige eigenaar, J. Fruytier uit Edam. De
sterk verwaarloosde tu in is nu eigendom van
aannemer C. Kuyt uit Westzaan, die haast met het
opknappen wi l maken.

24 juli
De Grote Kerk in Westzaan bestaat dit jaar 250
jaar, hetgeen op 27 september gevierd zal wor-
den. Die dag begint ook een geldinzamelings-
actie om de restauratie van het 125 jaar oude orgel
van de kerk ten dele te bekostigen. Deze restau-
ratie zal naar schatting ƒ100.000 gaan kosten.

NB
De datum boven een stukje verwijst naar de dag
van publikatie en dus niet vanzelfsprekend naar
de dag van de gebeurtenis.

Jan Pieter Woudt/Annemieke Emond
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18 mei 1991-
27 okt 1991

13 juli 1991-
20 okt 1991

26 sep 1991

28 sep 1991

29 sep 1991

Tentoonstelling 'Gebouwd in
De Rijp, beeld van het be-
schermd dorpsgezicht': bouw-
geschiedenis van De Rijp en
aantal opvallende restauraties,
met videofilm over het
restauratieambacht, rondwan-
deling langs 30 geselecteerde
huizen waarbij over elk pand
bouwkundige informatie, een
aantal presentaties van oude
ambachten (smid, schilder,
loodgieter, aannemer), en een
bijbehorend boek (Toer-In
activiteit).
Rijper Museum 'In 't Houten
Huis' , Jan Boonplein 2 te De

(open: za/zo 11.00-17.00)

Tentoonstelling 'Van garen tot
kant, vroeger en nu' , met
demonstraties op 29 sep, 17 okt
en 20 okt.
Molenmuseum, Museumlaan
1 8 te Koog a/d Zaan
(open:ma/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00, za. 14.00-17.00,
zo 13.00-17.00)

Lezing van Drs. W. J. Hooge-
stein over de nederzettingen
van de enkel-grafcultuur in de
kop van Noord-Holland (laat
neolitisch). Georganiseerd door
de Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland,
afdel. Zaanstreek e. o.
Oude Raadhuis/expositiezaal,
Dorpsstraat 370 te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur)

'Zaanse Molendag': meeste
molens zijn in bedrijf en
opengesteld voor het publiek;
o. m. hout-, papier-, zaag-,
meel-, pel- en oliemolen

Wandeling door het be-
schermde 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 ƒ2,— p.p., kinderen
onder 12 jaar gratis)

l okt 1991- Tentoonstelling'Beschuit met
30 okt 1991 muisjes': over zwangerschap en

geboorte.
Museum 'Het Noorderhuis'
(Zaanse Schans), Kalverring-
dijk 17 te Zaandam
(open: di/zo 10.00-17.00)

l okt 1991- Expositie olieverfschilderijen
31 okt 1991 en aquarellen van Cor Tuijn:

o.m. Zaanse landschappen en
dorpsgezichten.
Bejaardentehuis 'Festina
Lente', Beemsterstraat 25 te
Assendelft

12 okt 1991 'Nationale Archievendag':
open dag bij het Gemeente-
archief Zaanstad, Hoogstraat
34, te Koog a/d Zaan, met
deelname van diverse cultuur-
historische verenigingen,
vertoningen van films/video-
films, verkoop van boeken en
diverse infostands
(zie ook: artikel elders in deze
ANNO)
(open: za 10.00-17.00)

23 okt 1991 Lezing van heer A. te Mey over
de geschiedenis van de archie-
ven van de VOC in relatie tot
de genealogie.
Georganiseerd door de Neder-
landse Genealogische Vereni-
ging, afdel. Zaanstreek-
Waterland.
De 'Aansporing',
Stationsstraat 17 te Zaandam
(aanvang: 20.00 uur)

24 okt 1991 Lezing van heer J. Pannekeet
over Westfriese anecdotes.
Georganiseerd door de Histori-
sche Vereniging Westzaan.
Hotel 'De Prins', Kerkbuurt 31
te Westzaan
(aanvang: 20.00 uur)

l nov 1991- Expositie olieverfschilderijen
1 dec 1991 en aquarellen van Cor Tuijn:

o.m. Zaanse landschappen en
dorpsgezichten.
Bejaardenhuis 'De Westerwate-
ring', Elsbroekplantsoenl te
Zaandam

2 nov 1991- Expositie kamerplanten: met
24 nov 1991 o.m. oude bekende Zaanse

bloemenzaken en de originele
Verkadealbum-plaatjes.
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14 dec 1991-
12 jan 1992

Molenmuseum, Museumlaan 18 2 dec 1991-
te Koog a/d Zaan 31 jan 1992
(open: ma/v r 10.00-12.00,
13.00-17.00,/a 14.00-17.00,
zo 13.00-17.00)

12 nov 1991 Le/ing van Dr. O. Bleker over
majolica ui t de tijd van de VOC
(1602-1798): waarbij ook over 11 dec 1991
majolicaschotel te Westzaan
(1747).
Georganiseerd door de Archeo-
logische Werkgemeenschap
voor Nederland, afdel.
Zaanstreek e.o. Oude Raadhuis/
expositiezaal, Dorpsstraat 370
te Assendelft
(aanvang: 20.00 uur)

12 nov 1991 Lezing van heer J. Kaldenbach
over de Kolonieën van Welda-
digheid.
Georganiseerd door de Neder-
landse Genealogische Ver-
eniging, afdel. Zaanstreek-
Waterland.
Zaal 'Vlaar ' , Koemarkt 13 te
Purmerend
(aanvang: 20.00 uur )

16 nov 1991- Tentoonstelling over de ge-
16 dec 1991 schiedenis van de oude wijk 22 jan 1992

't Kalt' te Zaandam, met onder
meer fotomateriaal en
opgravingsresultaten.
Georganiseerd door de Open-
bare Bibliotheek Zaanstreek,
f i l iaa l Zaandam ( ' t Kalf) ,
Drielse Wetering 50
(open:di , vr 13.30-17.30,
18.30-21.15, wo 10.00- 12.30,
13.30-17.30, za 9.00-13.00)

Expositie olieverfschilderijen
en aquarellen van Cor Tuijn:
o.m. Zaanse landschappen en
dorpsgezichten.
Bejaardenhuis "Het Erasmus-
huis ' , Twiskeweg 80 te
Zaandam

Contactavond van de Neder-
landse Genealogische Vereni-
ging, afdel. Zaanstreek-Water-
land: met informatie (iedereen
is van harte welkom) De
'Aansporing',
Stationsstraat 17 te Zaandam
(aanvang: 20.00 uur)

Tentoonstelling over portret
fotografie (groeps- en familie-
portretten) e.a. werk van enkele
Zaanse fotografen: fa. Nieuw-
stad te Koog a/d Zaan, Henk
Zwart u i t Krommenie en
Cornelis van der Meulen ui t
Wormerveer.
Molenmuseum, Museumlaan 18
te Koog a/d Zaan
(open: ma/vr 10.00-12.00,
13.00-17.00, za 14.00- 17.00.
zo 13.00-17.00)

Lezing van heer M. Ijzerman
over: fotograferen met als
thema genealogie én de ge-
schiedenis van de Raad van
Beroerten.
Georganiseerd door de Neder-
landse Genealogische Vereni-
ging, afdel. Zaanstreek-
Waterland.
Zaal 'Vlaar' , Koemarkt 13 te
Purmerend
(aanvang: 20.00 u u r )

Oproep
De volgende brief kwam al weer enige tijd
geleden binnen bij het bestuur van de vereni-
ging Vrienden van het Zaanse Huis. Wij plaatsen
hem graag in deze Anno, en vragen de leden/
lezers mee te denken. Wat kunnen de Vrienden
van het Zaanse Huis bijdragen aan ' jubileum-
viering1 van het meest ongehavende dorp aan
de Zaan?

Geacht Bestuur.

Over 4 jaar bestaat Zaandijk 500 jaar (20 sep-
tember 1994).
In dit l icht gezien stellen wij ons voor dat Uw
Vereniging, Stichting of Korps, well icht even-
tuele plannen in de maak heeft of gaat maken
voor fes t ivi te i ten.

Indien onze veronderstell ing ju is t mocht zijn
zouden wij het als Vereniging bijzonder op
prijs stellen van U te vernemen of U bereid
bent gezamenlijk iets te ondernemen zodat wij
het 500 jarig bestaan in goede harmonie kun-
nen vieren.

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

U alvast dankend voor de te nemen moeite
verblijven wij,

Vereniging Bewoners Gortershoek,
secr. M.Cordes-v.Calcar,
Lagedijk 206-208,
Zaandijk.



BOUWBEDRIJF FR.

specialisten in:
zaanse houtbouw
en restauraties

maar ook: nieuwbouw - verbouw
renovatie - onderhoud
adviezen - ontwerpen
houthandel

telefoon 075-21 21 31
postadres : Postbus 130,1530 AC Wormer
werkplaats: Veerdijk40,1531 MS Wormer

NIEUVWVtEROMERI
HOTEL

BAR - EETCAFE

* VERGADERRUIMTE

* CAMPING

RESTAURANT "CHEZ TIL

Poelweg 1/1531 MD / Wormer

HVM&S

EEN BEST
ADRES

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655




