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In deze Anno vindt u een uitnodiging voor het 'open huis' dat bouwbedrijf Somass zaterdag 4 juli a.s.
in Westzijde 185 houdt. Westzijde 185 is een waardevol 17e-eeuws pand dat door het bouwbedrijf werd
gerestaureerd. Het schitterende resultaat is een felicitatie waard; ook stemt het tot vreugde dat de
bouwers uiteindelijk een goede gebruiker voor het pand vonden. Ger Jan Onrust interviewde Ge
Sombroek en Gerrit van Assema van Somass, die (zoals zij zeggen) „aan het pand verknocht zijn
geraakt" (blz 779).
Voorts in dit nummer:

778 In de Woosnap, de opinierubriek van Anno, schrijft
museumcoördinator A. van
Diepen over de subsidie
van Wormerland voor het
Zaans Historisch Museum.
Vijftien gulden geven de
Wormerlanders. 'Een ontkenning dat Wormerland
deel uitmaakt van de Zaanse
geschiedenis', meent de
museumcoördinator.

780 De arbeider Cornelisz
Kartensz Dekker hield in
de 18e en 19e eeuw een
journaal bij. Ger Jan Onrust schreef er zijn doctoraal-scriptie over.

784 Voor onderzoekers van de
Zaanstreek biedt de bibliotheek onverwachte mogelijkheden. Ger Jan Onrust bezocht de hoofdbibliotheek te Zaandam.

782 In pakhuis De Wildeboer
trof J. Schipper een bijzondere zoldertrap aan.
Scheepsbouw kon woningbouw beïnvloeden, concludeert hij.

En voorts de vaste rubrieken Boekennieuws (784),
Kroniek (786) en Culturele Agenda (787).

Aanvulling
Bij het artikel over de Stichting Bouwhistorie Nederland in het maartnummer van Anno verzuimden
wij het adres van deze stichting te vermelden. Nu alsnog: Stichting Bouwhistorie Nederland,
Zwaansteeg 1 1 , 3 5 1 1 VG Utrecht.

Met verontschuldigingen
In het maart-nummer namen wij een foto op van de voltooide restauratie van een pand aan de
Zaandamse Oostzijde. Ten onrechte vermeldden wij daar niet bij dat deze foto werd gemaakt door
Wim Krijt.

Nieuws van de vereniging 'Vrienden van het Zaanse Huis'
Een hartelijk welkom aan de
volgende leden:

Illustratie omslag:
De Poelsluis te Warmer,
met op de achtergrond
het Zwet
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De heer J. Boonstra Zaandam
De heer R. Vet Westzaan
De heer N.A. Clasen Zaandam
De heer G. Bunschoten Assendelft
De heer N. ten Cate Assendelft
Meubelmakerij k Hoff Zaandam
De heer W. Vos Lelystad
De heer N. Porsius Krommenie
Mevrouw B.J. Du Bois-Langenberg Zaandam
De heer J. Keppel Krommenie
De heer J. A. Latenstein Zaandijk

De heer F. Paape Zaandam
Mevrouw N. Kok - Voogt Westzaan
De heer J.D. Ploegstra Zaandam
De heer W. Blank Wormer
De heer E. van Essen Zaandam
De heer A.J. van der Wiel Jisp
De heer A.J.A. Groen Koog aan de Zaan
Mevrouw M. Boonstra Zaandam
De heer C. van der Hut Castricum
De heer A.E.A. v.d. Eeckhout Amsterdam
De heer N. Stikvoort Haaldersbroek

De woosnap
Een hoosvat werd door Zaankanters vroeger een
woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe
te gebruiken werd een lekke boot voor zinken
behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien? Of
heeft hozen nog zin? De redactie van Anno vroeg
de museumcoöordinator van Zaanstad, A. van
Diepen, te reageren op de houding van de raad
van Wormerland bij een subsidie-verzoek voor
het Zaans Historisch Museum.

Vijftien gulden
Naar aanleiding van een woordenwisseling in de
raad van Wormerland (24-2-1992) over wel of
geen extra subsidie aan het 100-jaar oude Zaans
Historisch Museum (voorheen Zaanlandse
Oudheidkamer) in Zaandijk, werd mij gevraagd
enkele gedachten omtrent het belang van dit
museum voor de gehele Zaanstreek op papier te
zetten. Hiermee wil ik reageren op het besluit van
de gemeente Wormerland om niet meer dan de
jaarlijkse subsidie van vijftien gulden bij te dragen,
omdat er geen duidelijke band met Wormerland
aanwezig is.
Het is naar mijn mening op z'n zachtst gezegd
kortzichtig om te denken dat de geschiedenis
ophoudt bij de grenzen van Wormerland. Hoewel
het altijd moeilijk is om grenzen te trekken in de
geschiedenis, is algemeen bekend dat de Zaanstreek
als geheel een eigen historie heeft die het waard
is om onderzocht en beschreven te worden. Recente
publicaties als de Zaanse Encyclopedie en
bijvoorbeeld een onderzoek naar de materiële
cultuur in de Zaanstreek getuigen daarvan. De
Zaanstreek als regio, daar vallen vanzelfsprekend
ook buurgemeentes als Wormerland, Oostzaan
en Jisp onder.
Natuurlijk hoeft dit nog niet direct vertaald te
worden in één allesoverkoepelende museale opzet,
maar feit is dat de verbrokkeling in het museale
bestel in de Zaanstreek tot nu toe tot een kwalitatief
onvoldoende museumstructuur heeft geleid. Je
hoeft geen kenner te zijn om te kunnen zien dat
een goed overzicht van de Zaanse geschiedenis in
de huidige musea niet in beeld wordt gebracht,
dat het ontbreekt aan goede depotruimten, aan
mogelijkheden voor educatieve activiteiten en
bijvoorbeeld aan een goed geoutilleerde plaats
voor wisselexposities.

Wat heeft dit alles nu met de uitspraak van het
college van Wormerland te maken? Aan de uitslag
te zien zijn de meeste bestuurders niet voldoende
doordrongen van het feit dat ze misschien wel
bestuurlijk te maken hebben met gemeentegrenzen,

maar dat historisch/cultureel en bijvoorbeeld ook
op economisch en onderwijskundig gebied heel
andere of geen grenzen gelden.
Hoewel het Zaans Historisch Museum gevestigd
is in Zaandijk, heeft de collectie absoluut geen
dorps karakter. Het is met recht een streekmuseum
te noemen met een meer dan lokale functie. Zo is
er bijvoorbeeld recentelijk een bijzonder 18eeeuws zijden vaandel gerestaureerd, afkomstig
van de burgerwacht uit Wormer. Een ander
voorbeeld is de restauratie van een zeventiende
eeuws familieportret van de Oostzaanse familie
Brat. Op het gebied van topografische afbeeldingen
op schilderijen, prenten en tekeningen voert het
museum in samenwerking met het gemeentearchief
van Zaanstad een actief verzamelbeleid. En wat
te denken van algemeen in de Zaanstreek (of ook
daarbuiten) voorkomende kleding, gereedschap,
porselein of munten en penningen. Deze
voorwerpen hebben met name een betekenis in
een algemeen Zaanse kontekst; ze geven
uitdrukking aan de specifiek Zaanse cultuurhistorie.
Het Zaans Historisch Museum streeft ernaar een
beeld te geven van de geschiedenis van de
Zaanstreek, een poging die bij gebrek aan ruimte
telkens onderweg dreigt te stranden. Om echt een
goed beeld te geven van de rijke cultuurhistorie
van de streek is het wachten nu juist niet op de
eilandjescultuur, waarbij ieder z'n eigen
oudheidkamertje gaat oprichten. Het is van het
grootste belang dat cultuurhistorische verenigingen,
musea, gemeentes etc. gaan samenwerken om
een streekmuseum van niveau te creëren. Een
streekmuseum waareen groot deel van de collectie
van het Zaans Historisch Museum in tentoongesteld
kan worden, maar waar bijvoorbeeld ook ruimte
kan komen voor voorwerpen uit de collectie van
de Oudheidkamer in Jisp of die in Oostzaan.
In ieder geval is het van het grootste belang dat
cultuurhistorische collecties als deze goed bewaard
blijven, maar ook getoond worden aan het (Zaanse)
publiek. De vergroting van de bekendheid van
het Zaans Historisch Museum is juist een van de
doelstellingen van de jubileumviering en de
gevraagde extra subsidie zou daar een
noodzakelijke bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Het gaat mij uiteraard niet om die vijftien gulden,
maar om de erkenning dat Wormerland onderdeel
uitmaakt van de Zaanse geschiedenis en in die zin
vertegenwoordigd is in diverse museale collecties
en zeker in die van het Zaans Historisch Museum.
Natuurlijk kunnen gemeentebestuurders denken,
wat zich in een ander dorp of stad afspeelt, daar
hebben wij geen boodschap aan. Maar geef dan
niets in plaats van zo'n lachwekkend bedrag.
Alice van Diepen
museumcoördinator Zaanstreek
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Restauratie Westzijde 185 voltooid
Gerrit van Assema en Ge Sombroek zijn trots.
Trots op 'hun' pand Westzijde 185. Na vijfjaar
werk zijn exterieur en interieur gereed. Ook is een
huurder gevonden, eentje die van plan is de aankleding in stijl aan te passen. Van Assema en
Sombroek (van het bouwbedrijf Somass) willen
hun 'grosighaid' delen met anderen. Op zaterdag
4 juli (van 11 tot 4 uur) houden zij open huis in het
vroeg 17e-eeuwse pand.

Authentiek materiaal
Westzijde 185 ziet er weer fraai uit, zowel van
binnen als van buiten. Tachtig procent van het
oude hout is, meestal op de plaats waar het zat, bij
de restauratie verwerkt. Somass kon niet geheel
de oude structuur handhaven. Ten eerste moest
het gebouw 70 centimeter worden opgekrikt. En
twintig procent van het hout was niet meer bruik-

Vóór de restauratie.

...en erna.

baar. Er kon veel authentiek materiaal gebruikt
worden doordat het pand in hoge mate compleet
bewaard was gebleven. Sombroek geeft een
voorbeeld: „Tot onze verbazing en in tegenstelling
tot beneden, zat er boven maar één laag verf op de
muren. Moet je je voorstellen, één verflaag in al
die honderden jaren."
Omdat de eisen van deze tijd anders zijn dan die
van eeuwen geleden is de opkamer veranderd in
een trap naar boven. De spiltrap, linksachter in de
zijkamer is gehandhaafd. De opkamer kan eenvoudig naar de oude staat worden teruggerestaureerd, omdat de trap het formaat van de
gehele kamer heeft gekregen. De trap komt uit op
een overloop met twee eigentijdse voorzieningen
(toilet en wastafel), waarboven een plafond is
aangebracht.
De bewoningsgeschiedenis van Westzijde 185 is
door de Werkgroep Historie van de Vereniging
Oud-West teruggebracht tot het jaar 1679. In dat
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jaar woonde Aegte Gerrits, weduwe van Pieter
Heyndricksz Aeyt in het pand. Aeyt (Ayte, Eit,
Yte of Eyte) was een voorname Waterlandsdoopsgezinde familie, van wie een aantal telgen
vermaner in het Nieuwe Huys aan de Westzijde
was. De familie bezat verscheidene houtzaag- en
oliemolens. In 1736 werd het pand van Cornelis
Cornelisz Veen, wiens erfgenamen het huis in
1767 aan de vooraanstaande doopsgezinde predikant Michiel de Bleijker verkochten. De Bleijker
verhuisde naar Amsterdam en deed het woonhuis
over aan houtzager Pieter Wit. Verdere overdrachten vonden plaats in 1819 (koopman Theunis
Bon), 1832 (houtzager/kleinzoon Theunis Keijzer)
en 1842 (meesterschilder Willem Dekker Psz.).
Tot 1985, toen rijwielhandel Van Zaane er een
fietsenopslagplaats van maakte, bleef dit schildersgeslacht in het huis wonen. Van Zaane verkocht

het pand in 1987 aan Somass. Westzijde 185
bevond zich toen inmiddels in erbarmelijke staat.

Dubbele vloer
Na opmeting door architectenbureau Kimsma &
Van Leeuwen moest het pand geheel worden
gestript. „Wonderlijk genoeg waren de meeste
spanten nog in prima conditie", zegt Ge Sombroek. Omdat het huis verhoogd moest worden en
de kapitale dubbele smuiger in het midden van het
pand verzakt was, moest deze eruit worden gehaald. Later zou blijken dat een groot deel van de
tegels ontbrak. Dat is mede een overweging geweest
om de smuiger niet meer terug te plaatsen. Tijdens
de ontmanteling van het gebouw - het achterhuis
bleef staan, het voorhuis moest geheel worden
weggehaald - bleek dat er een dubbele vloer op de
begane grond lag. Op de onderste vloer had
onmiskenbaar een diagonaal geplaatste
plavuizenvloer gelegen. De plavuizen werden in

de (gehanhaafde) bedsteeën teruggevonden. Onder
de vloer kwam men ook nog een waterput tegen.
Tot hun spijt vonden Sombroek en Van Assema
niets in de vol bagger gestorte put (met getoogd
gewelf). Na restauratie van de delen (het voorhuis
werd op de werkplaats, het kapitale pakhuis Saigon
te Wormer, gerestaureerd) werd het huis glas- en
waterdicht gemaakt. Daarna werd het stil rond
het pand. Eerst stond het te koop. Gesprekken
met restauranthouders in spe ketsten af. Vervolgens stond het ook te huur. Vorig jaar hakte
Somass de knoop door: ongeacht of er direct een
huurder was ging men er een kantoorruimte van
maken. Tijdens de restauratie van het interieur
kwam Somass in contact met het Zaandamse
reclamebureau H2, die de huurder van het pand

wordt. Achteraf zijn Sombroek en Van Assema
blij dat zij het huis niet hebben verkocht.
Sombroek: „Wij zijn verknocht geraakt aan dit
pand. We hebben er zoveel uren inzitten. Daar
willen we bij betrokken blijven/ 1

Ger Jan Onrust

Literatuur: A. Hannaart, H. Veenstraa,
W. Wester, Historisch onderzoek westzijde 185.
In: Oudwest, december 1989.
Zie verder ook: Anno 108, J. van Leeuwen,
Restauratie Westzijde 185 te Zaandam.
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s levens felheid; het dagboek van een 18e-eeuwse
Westzaandammer.
Mijn begeleidend docent had gelijk: dagboeken
uit de 18e eeuw zijn er genoeg. Dagboeken van
18e-eeuwse arbeiders zijn echter heel wat minder
dun gezaaid. De meeste ego-documenten uit die
tijd zijn elite-geschriften. Verhalen zoals die van
de Amsterdammer Jan Bernd Bicker of de
Zaandijker Jan van Vleuten, ja zelfs het dagverhaal van Aafje Gijsen, die worden wel vaker
gevonden. Maar hoe arbeiders dachten over die
tijd waarin zij leefden blijft vaak duister. Juist
omdat hier zo weinig over bekend is, besloot ik in
1984 het archief in te gaan, toen ik een verwijzing
vond naar een laat 18e-/begin 19e-eeuwse bron,
geschreven door een arbeider. Ik vroeg op: 'Aantekeningen over verschillende gebeurtenissen,
vooral te Zaandam, bij wijze van journaal opgesteld en bijgehouden tot 1813, 'waarschijnlijk'
geschreven door Cornelis Kartensz. Dekker te
Zaandam, geb. 30 januari 1741, overleden 13
december 1816 (G.J. Honig, Catalogus der Verzameling Jacob Honig Jsz. jr. Zaandijk 1900,
261). Het in het Gemeentearchief Zaanstad aanwezige journaal (no. 8G18) bleek een prachtige
bron, vooral over de periode 1787 tot en met
1813, de Patriottentijd en de Franse Tijd.
Dit deed mij besluiten (gestimuleerd door docent
dr. A. Doedens) de aantekeningen over te nemen,
extra informatie te zoeken, uitleg te geven en de
aantekeningen van commentaar te voorzien.
Het resultaat, mijn scriptie voor de tweede-graads
geschiedenisleraar opleiding, werd gepubliceerd
in Regionale geschiedenis van Nederland 2;
Zuiderzeesteden. Enkhuizen, Hoorn, Muiden en
Harderwijk in de eerste helft van de negentiende
eeuw. Amsterdam, 1985.

34 na Christus
Een aantal jaar later, ik had ondertussen een MO
eerste-graads akte gehaald, stond ik voor de vraag
waar ik mijn doctoraalscriptie Geschiedenis (Rijks-
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universiteit Utrecht) over moest houden. Het werd
nogmaals het verhaal van Dekker, nu echter op
een heel andere manier.
Cornelis Kartensz. Dekker was een minvermogende. Alles wijst daarop: hij betaalde de
laagste belastingen, moest op zondagen een baantje
als orgeltrapper in de doopsgezinde vermaning
Het Nieuwe Huis aannemen, stond in de Registres
Civiques als laboureur (arbeider of los arbeider)
geregistreerd en betaalde geen belasting toen hij
in 1768 met Maartje Helmricks Abrams trouwde.
Zijn journaal (354 bladzijden) begint in het jaar
34 na Christus, als hij Stephanus, de eerste martelaar, ten tonele voert, en eindigt in 1813, bij de
bevrijding van Holland van de Franse troepen.
Daartussen is het een bonte kermis van religieuze, economische, politieke en andere aantekeningen. Door al deze aantekeningen (die een
regel, maar ook enkele pagina's konden beslaan)
in verschillende categorieën in te delen, kon worden
bekeken wat Dekker belangrijk vond en dus ook
iets over de man zelf worden gezegd.

360 vingerhoeden
1314 als henrieeus graaf van Lutsenborg duytse
heerser was soude margareta gravin van Holland in eender geboorte 360 kinderen ter wereldt
gebragt hebben half zoonen en dogteren de welken allen in 2 beerkens opentlyk na der kerk
gebrogt syn desen souden allen geleeft en
menschelyke forma gehad hebben dan sy syn soo
klyn geweest als vingerhoeden.

Dekker's journaal heeft een aantal van dergelijke
aantekeningen. Hij brengt ze vol overtuiging, op
een manier of hij er zelf in gelooft. Hier is sprake
van restanten van typisch middeleeuws volksgeloof, wat bij Dekker nog volop aanwezig is.
Cornelis Dekker was een gelovig man. Dat blijkt
uit zijn aanstelling als orgeltrapper, dat blijkt ook
uit zijn journaal. Meerdere malen ziet hij de hand

van God in politieke of economische gebeurtenissen. Een zachte winter, waardoor men door
kan vissen, toont in zijn visie aan dat God het
goed met de mensen voor heeft. De meeste godsdienstig getinte aantekeningen gaan echter over
intreding, afscheid en overlijden van doopsgezinde
leraren, dan wel andere doopsgezinde zaken.
Watersnoden, stormen, de dood, branden en epidemieën hadden Dekker's buitengewone aandacht. Verklaarbaar, want in de 18e en 19e eeuw
konden deze gebeurtenissen de situatie van de
ene op de andere dag volkomen veranderen. Dus
voert Dekker in zijn journaal de dijkdoorbraak
bij Wijdenes in 1404 op, beschrijft hij enkele
tientallen molenbranden, maakt hij negentien
maal gewag van de weersgesteldheid, laat hij
veertien zeer oud geworden mensen in zijn journaal figureren, meldt hij de aardschok die in 1692
heel Holland in beroering bracht en noemt hij
enkele pestepidemieën.

Bedelaars

De Vrijheidsboom te
Zaandam, die in september
1795 werd ingewijd.
Dekker maakte het
oprichten der
vrijheidsbomen na de
Franse inval mee en
schreef erover.
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Dit jaar is wonderlijk en werkloos doorgehragt.
De straaten krielden dagelyks van bedelaars,
niet alleen van de zeekant en andere plaatsen,
maar zelf van de Zaankant, geen hier ongewoon
was. Men plag altijd te zeggen die aan de Zaan
werken wil en onverschillig is wat, kan altyd wat
verdienen.
Terecht is bovenstaand citaat, als Dekker de
economische situatie in de Zaanstreek in het jaar
1795 beschrijft, eerder door anderen aangehaald.
Het zegt namelijk niet alleen iets over de slechte
situatie ten tijde van het noteren, maar ook over
de periode (waar Dekker zelf bij is geweest) niet
zo lang daarvoor. In de Zaanstreek was kennelijk
altijd werk, ook in het laatste kwart van de 18e
eeuw. Het is weer een aanwijzing dat de Zaanstreek
economisch een uitzonderlijke positie in Holland
innam. Waar het landelijke beeld is dat de Gouden Eeuw rond 1660 als beëindigd is, heeft de
economische bloeiperiode in de Zaanstreek veel
langer doorgezet.
Het beeld dat Dekker over de jaren 1795-1813
schetst is een van armoede, werkloosheid, maar
toch nog geen hongersnood. Hij geeft voedselprijzen, waaruit duidelijk wordt dat ook eerste
levensbehoeften binnen enkele weken met honderden procenten kunnen stijgen en dalen. Van
aardappelen, boter, roggebrood en witbrood zijn
staatjes op te maken. Wie een sociaal-economische geschiedenis van de streek wil schrijven,
kan niet om deze bron heen.
Wellicht de leukste delen van het journaal betreffen de plaatselijke politieke ontwikkelingen.
Dekker leefde gedurende en schreef over een
roerige tijd. Het verhaal mag bekend worden
geacht: de patriotten wilden de macht van
stadhouder Willem V beknotten, verjoegen hem
naar Gelderland; zijn vrouw wilde terug naar
Den Haag, werd bij Goejanverwellessluis
aangehouden. Onder leiding van de Hertog van
Brunswijk werd Holland heroverd. In 1795 kwamen
de Fransen de grens over. Vier jaar later deden
Engelsen en Russen een inval in de kop van

Noord-Holland. Holland werd deel van het Franse
keizerrijk en in 1813 werden 'wij' bevrijd. Dekker
schrijft erover, meldt wat plaatselijk aan de hand
is (bijvoorbeeld welke troepen in 1799 door de
streek trekken, welke gewonden terugkeren, de
opstand tegen de Fransen in 1813) maar laat na
zijn voorkeur voor patriottisme of orangisme te
tonen. Dat is overigens een kenmerk van deze
historische bron: slechts zelden laat Dekker iets
van zichzelf zien. Geen enkele aantekening is in
de eerste persoon enkelvoud gesteld.

Uniek verhaal
Vanzelfsprekend heeft Dekker het niet alleen
over de periode die hij zelf heeft meegemaakt.
Ook gebeurtenissen in bijvoorbeeld de Spaanse
Tijd passeren de revue. Hij beschrijft echter zelden verbanden, oorzaken, aanleidingen en/of gevolgen. Alles staat los van elkaar. Opmerkelijk is
ook datgene wat hij heeft weggelaten. Hij meldt
bijvoorbeeld niets over de Haagse strijd tussen
Unitaristen en Federalisten. Dat was kennelijk
niet belangrijk in de Zaanstreek. De landelijke
politiek raakte, zo lang het geen directe gevolgen
voor de streek had (bijvoorbeeld een illuminatie
als er vrede was gesloten) Dekker niet. Deze
laatste conclusie geldt voor Dekker' s gehele journaal. Dekker schreef over datgene wat direct op
zijn leven ingreep, dan wel hij belangrijk achtte.
Het heeft geresulteerd in een uniek journaal, waar
iedereen die iets over de Zaanstreek eind 18ebegin 19e eeuw wil weten of schrijven, terecht
kan.
Drs. G.J. Onrust

Bron: Drs. G.J. Onrust, 's Levens felheid. Een
onderzoek naar de leef- en belevingswereld van
een laat 18e-eeuwse Zaandamse arbeider aan de
hand van zijn journaal. Doctoraalscriptie geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht.

Een bijzondere zoldertrap
Voordat met de bouw van de Zaanse Schans werd

begonnen, verzamelde de Stichting Zaans Schoon
voor de komende overplaatsing van de panden
bouwmaterialen, die op verschillende plaatsen in
de streek werden opgeslagen. Van Zaanse slopers
werden tientallen binnen- en buitendeuren, vloerhout, raam- en deurkozijnen, pannen en tegels
gekocht. Zaanse aannemers die verbouwingen

aan oude houten panden uitvoerden, schonken

In het jaar 1979, na de afbouw van de Schans,

werd de bergloods gesloopt. Het meeste van de
toen nog voorhanden bouwmaterialen werd overgedragen aan de Stichting Frans Mars, die ze ter

beschikking stelt aan degenen die in de Zaanstreek
hun huis restaureren. Nadat deze spullen een
aantal jaren waren opgeslagen in Westzaan, bevinden de bouwmaterialen zich nu in het pakhuis
De Wildeboer, in 1985 herplaatst in de Dubbele
Buurt te Wormerveer.

Scheepsbouw
In dit pakhuis nu zag ik onlangs een zoldertrap
liggen, die door zijn afwijkende vorm mijn aandacht trok. Op de trap was aangegeven dat deze
afkomstig was uit een pand aan het Sint Cathrijnepad
te Zaandam. Het is een trap zonder stootborden,
die met twee gesmede haken aan een zolderbalk
kon worden opgehangen. Hierdoor was de trap

Gebogen scheepstrap.
Uit: Aeloude en
hedendaagsche
Scheepsbouw en Bestier,
Nicolaas Witsen 1671.

wegneembaar.
Meer waarschijnlijk is dat de trap door middel
van een touw tegen de zoldervloer werd opgehesen.
Een dergelijke ophaalbare trap is te vinden in de
keuken van het Noorderhuis in de Zaanse Schans.
Het bijzondere van deze zoldertrap is dat de beide
bomen niet recht zijn, maar aan de onderzijde
breder uitlopen. Hierdoor zijn de onderste treden

vaak vrijgekomen bouwonderdelen aan Zaans
Schoon.
Toen in 1961 de Stichting de Zaanse Schans van
start ging, droeg Zaans Schoon de reeds verzamelde bouwmaterialen over, die daarna werden
opgeslagen in de daarvoor gebouwde loods aan

Zoldertrap uit het pand aan
het Sint Cathrijnepad te
Zaandam.

de Diederik Sonoyweg.
Tijdens de bouw van de Schans is uit deze voorraad rijkelijk geput. Daarnaast zijn in deze periode
zeer veel deuren, kastjes, tegels en hang- en
sluitwerk bij handelaren in oude materialen
aangekocht. Hierdoor konden de interieurs van
de huizen in de Schans voorzien worden van
deuren en hang- en sluitwerk uit de bouwtijd van
het betreffende pand. Bij de meeste restauraties
in Amsterdam moet men zich behelpen met vlakke
Bruynzeel deuren!

breder dan de bovenste, hetgeen nog versterkt
wordt doordat de voorzijde van de treden rond is

afgewerkt. Het doel van deze afwijkende trapvorm was om het trapgat zo klein mogelijk te
houden. In de woningbouw zal deze trapvorm
daarom weinig zijn voorgekomen, maar in de

scheepsbouw des te meer. Bij zeegaande schepen
was het van groot belang dat overkomend water
door zo klein mogelijke luiken belet werd naar

beneden te stromen. In het boek 'Aeloude en
hedendaagsche Scheepsbouw en Bestier', dat
Nicolaas Witsen, scheepsbouwer en burgemeester van Amsterdam, in 1671 uitgaf, zijn dergelijke gebogen trappen afgebeeld. Ze zijn ook
duidelijk afgebeeld op een tekening van het

Zweedse oorlogsschip 'Wasa\ gemaakt nadat
het in 1970 weer boven water was gebracht.
Dit enorme oorlogsschip, gemaakt door de Hollandse scheepsbouwer Henrik Hybertsson, sloeg

op l O augustus 1628 bij de eerste proefvaart reeds
om en zonk naar de bodem van de daar 32 meter
diepe zee.

Luiken
Op deze tekening zijn verschillende S-vormige
trappen aangegeven. Van het zogenaamde verdek loopt een trap omhoog naar het bovengelegen
bakdek (zie tekening). De valling van de trap is is
24 duim (82 cm). Kennelijk waren de valling van
de trappen en de afmetingen van de luiken in het
dek op oorlogsschepen groter dan die op de handelsschepen.
Witsen geeft namelijk voor de valling van de

verschillende trappen op een schip maten van 15,
18 en 19 duim, overeenkomende met 38,46 en 49
cm. Nu is het vermelden van de valling van een
trap, zonder daarbij de verdiepinghoogte te betrekken, niet erg zuiver. Onze landgenoten die in
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de 17e eeuw naar Amerika emigreerden, bepaalden de helling van een dak of trap op meer zuivere
manier, namelijk door het aantal duimen per voet
hoogte. De valling van de trap van het Sint
Cathrijnepad is 21,5 Amsterdamse duim (55 centimeter), ofwel drie duim per voet hoogte (zie
tekening). Waarbij wel opgemerkt moet worden
dat een Amsterdamse voet 1 1 duimen telt, in
tegenstelling tot de andere Hollandse voetmaten,
die alle twaalf duimen groot zijn.
De overige afmetingen komen overeen met wat
Nicolaas Witsen voor de scheepstrappen vermeldt.
Namelijk: buitenswerks 62 cm breed, terwijl bomen en treden l ,5 tot 2 duim dik zijn.
In de betrekkelijk kleine gemeenschap die de
Zaanstreek in de 17e en 18e eeuw was en waar
geen gilden de vakbeoefenis regelden, kunnen
allerlei vakgewoonten van huis- en scheeps-

Gebogen scheepstrap in het
Zweedse schip 'De Wasa',
gebouwd 1628.
Uit: Ritning Wasa 1628, Per
Lundström, Stockholm
J 982.
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timmerlieden en molenmakers in breder kring
gemeengoed zijn geworden. Zo kunnen de scheepstrappen qua vorm en afmetingen in de Zaanse
woningbouw navolging hebben gevonden. In elk
geval lijkt mij deze zoldertrap het waard om
zorgvuldig bewaard te worden. De trap is zeker
een plaats waard in een toekomstig Zaans historisch Museum.
J. Schipper

Ritning Wasa 1628, Per Lundström, Stockholm
1982; Aeloude en hedendaagsche Scheepsbouw
en Bestier, Nicolaas Witsen 1671.
Vriendelijke mededeling: v.d. Zee, werf Batavia
Lelystad.

Onverwachte mogelijkheden bibliotheek

Illustratie: bibliotheeklogo
en het molentje dat op de
rug van alle Zaanse boeken
staat.

In het archief de enige plaats voor onderzoek
over de streek?
Zeker niet. Naast enkele tientallen privé-collecties bestaan er instellingen die uitgebreide documentatie over de streek bevatten. De gemeente
Zaanstad heeft het bidok, het bibliotheekje-documentatiecentrum in De Bannehof. Daarnaast
beschikt de Openbare Bibliotheek Zaanstreek
(OBZ) over een niet vermoede collectie. De OBZ
bestaat op dit moment uit de hoofdbibliotheek
aan de Vermiljoenweg te Zaandam en filialen in
't Kalf, Krommenie, Westerkoog en Wormerveer.
Een bibliobus heeft standplaatsen in onder meer
Westzaan, Assendelft en Westerwatering. Oostzaan
heeft een eigen 'biep' aan het Zuideinde en in
Wormerland zijn een openbare (in de voormalige
Faunaschool) en een vrijwillige (in De Lepelaar)
bibliotheek actief. Jisp wordt ook bezocht door
de provinciale bibliobus. Al deze filialen hebben
hun eigen Zaancollectie, echter die van de hoofdbibliotheek is veruit de grootste. Cil Dieterman
is coördinator van deze collectie. „Bijna alles
wat wij hebben staat op de planken", zegt Dieterman. ,,In totaal gaat het om 16 meter plank."
Tussen de enkele honderden geschriften staan de
bekende boeken en boekjes, zoals de gehele
'Kent u ze nog' -serie, Gebouwd in de Zaanstreek,
Zaansch Veem, e.d.. Echter ook niet verwachte
publikaties zijn er te vinden, zoals een gedrukte
vooroorlogse toespraak van de socialistische propagandist J.E.W. Duijs en een aantal jaargangen
van het geïllustreerde weekblad 'De Zaan'. ,,Zo
af en toe kopen wij antiquarisch", legt Dieterman uit.
De ' 16 meter' is bijzonder in de bibliotheek: niets
wordt uitgeleend. „Een deel van de publikaties
zijn unica. Die mogen het gebouw niet uit."
Sinds 1980 heeft de hoofdbibliotheek echter al-

les wat in de reguliere boekhandel
verscheen dubbel ingekocht. Kort geleden werd
bijvoorbeeld een extra exemplaar van de Encyclopedie van de Zaanstreek aan de collectie toegevoegd. Deze dubbele publikaties worden wel
uitgeleend. Een klein deel van de collectie staat
niet op de planken. Dit zijn boeken die of gerestaureerd moeten worden of boeken waarvan de
waarde te groot is om die voor het grijpen te
leggen. Overigens worden in de filialen wel alle
publikaties over de Zaanstreek uitgeleend.
Is de Zaancollectie wat boeken betreft vanaf 1980
vrijwel compleet (dus bruikbaar), voor knipsels
over de streek is de Openbare Bibliotheek zelfs
de uitgelezen plek. Een archiefkast vol knipsels
over systematische onderwerpen (bijvoorbeeld
criminaliteit, brandweer), grote bedrijven (Ahold,
Verkade) en geografische eenheden (Twiske,
Zaanse Schans) kunnen worden gepakt en gelezen.
Een derde en vierde reden om aan te bevelen eens
naar de bibliotheek te gaan zijn de gemeentelijke/
provinciale stukken en de verenigingsorganen
die ingezien kunnen worden. Alle belangrijke
gemeentelijke stukken zijn aanwezig en worden
ook regelmatig gebruikt.
Meer dan het Gemeentearchief Zaanstad beschikt
de hoofdbibliotheek over verenigingsperiodieken.
Vrijwel alle politieke partijen sturen hun afdelingsblad naar de Vermiljoenweg. Sportverenigingen,
culturele en religieuze instellingen en natuurverenigingen; in totaal zo'n dertig verenigingsorganen liggen op de schappen. De Openbare
Bibliotheek Zaanstreek is met deze collectie
geen instelling om historisch onderzoek te doen.
Daar is het archief de plaats voor. De Zaancollectie
is wel uitermate bruikbaar om even iets op te
zoeken.

Ger Jan Onrust

Boekennieuws
Ik begin dit keer met drie tijdschriften, waarvan
twee nieuwe. Het meest opvallend is het Historisch Magazine voor Noord-Holland.
Dit kwartaalblad van de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland is april j.l.
voor het eerst verschenen. De stichting is eerder
in Anno geïntroduceerd, door middel van een
gesprek met Katja Bossaers, de historisch consulente
voor de provincie Noord-Holland. Het Historisch
Magazine staat vol nieuws over historisch onderzoek op lokaal en regionaal niveau. In ieder nummer komt een groot artikel over een bepaald
onderwerp. Een abonnement kost ƒ 15 per jaar.
De jaargang 1992 kost u de halve prijs.
Telefoon: 023-318436.
Erfgoed van Industrie en Techniek is een nieuw
landelijk blad voor industrieel-archeologen. Ook
dit is een kwartaalblad, voor het eerst eind maart
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verschenen. De prijs: ƒ 32,50 per jaar. Voor een
abonnement moet u schrijven naar: ir. C.H. van
Eldik, Brilduikerhof 12, 2623 NT Delft.
In het tijdschrift Antiek (Tijdschrift voor liefhebbers en kennis van oude kunsten kunstnijverheid)
van maart (27e jg., no. 8) staat een artikel van
Ingrid Janssens en Alice van Diepen, getiteld
Portret in pastei. Zaanse burgers geportretteerd
door bekende en onbekende tekenaars uit de 18e
en 19e eeuw. De titel moet u bekend voorkomen,

want het is een van de tentoonstellingen die de
vereniging Jacob Honig Jsz. jr. dit jaar in het
kader van het 100-jarig bestaan van de Oudheidkamer (nu: Zaans Historisch Museum) organiseert. Een informatief artikel met prachtige
reproducties van twaalf pastelportretten uit het
museum. Antiek kost per los nummer ƒ 9,50.
Bestellen: 05730-52276.

Renaissance-raadhuizen
boven het IJ verscheen bij
de Walburg Pers.

De brochure Zaans Historisch Museum van het
collectief Maria van Roijen (tekst), Jelus Matser
(illustraties), Rob Boendermaker/Jaap Ronday
(lay-out) en Alice van Diepen (eindredactie) sluit
direct bij het voorgaande aan. In twaalf pagina's
wordt de essentie van het museum verteld, ƒ 7,50
vind ik eigenlijk wat veel.
In de serie Noordholland in proza, poëzie en
prenten van de Stichting Culturele Raad NoordHolland is het deeltje over Wormerland verschenen. Joke Konijn aquarelleerde en Maria de
Groot schreef het gedicht. Informatie bij de Culturele Raad. Het is mogelijk dat er nog een Zaanse
aflevering komt, namelijk over Oostzaan.
Uitgeverij Amor Vincit Omnia (Westzaan) heeft
de draad van de Zaanse Historische Reeks weer
opgepakt. Leven rond de Westzijde en Zeemansstraat. Jeugdherinneringen van Louise Rosenbohm
is nummer twaalf in de reeks. Eerder verscheen
het verhaal in delen in De Typhoon. Voor het
boekje (ƒ 14,90) zijn illustraties toegevoegd.
Onmiskenbaar het belangrijkste boek van de afgelopen maanden was Kleurkaart Noord-Holland. Staaltjes van kleurcultuur in 14 verhalen.
Rob van Maanen heeft jarenlang zitten broeden
op dit boekje (64 bladzijden). Mijn eerste reactie
bij het doorbladeren van het boekje was: 'wat een

prachtig drukwerk'. Maar ja, gemaakt bij kunstdrukkerij Mercurius en dan is het altijd goed.
Natuurlijk behandelt Van Maanen het Zaans groen,
zoals hij ook het Broeker grijs aanstipt. Maar na
het lezen knaagt ook twijfel. Ik heb al een houtbouw-restaurateur horen zeggen dat hij een deel
van het vermelde niet gelooft. Hoe mooi ze ook
zijn, de boekjes van Stichting Uitgeverij Noordholland blijven wat duur: ƒ 32,50.
Ter gelegenheid van het afscheid van Comissaris
der Koningin R. de Wit is een tentoonstelling uit
het bezit van de Provinciale Atlas van NoordHolland georganiseerd. De catalogus, Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland, is voor
ƒ 39,50 te koop. Het boek (118 bladzijden, met op
iedere bladzijde gemiddeld een afbeelding) wordt
aangekondigd als deel l van de Publikatiereeks
van de Provinciale Atlas Noord-Holland. Het is
te hopen dat deze reeks een langer leven is beschoren
dan de reeks die het Gemeentearchief Zaanstad
ooit heeft opgezet. Het is ook te hopen dat dan
weer hetzelfde (afwijkende) formaat en dezelfde
vormgever wordt gebruikt.
In het boek Twaalf dorp- en stadsbeschrijvingen
handelt een beschrijving over Zaanstad. Tenminste dat zegt de titel, maar bij lezing blijkt het
verhaal grotendeels over de Zaanstreek te gaan.
Dat is niet het belangrijkste bezwaar tegen het,
fraaie, boek. De auteur, Bert Sliggers (medewerker
Teylers Museum), heeft bij een aantal verhalen
nogal oude bronnen gebruikt. De archeologie
heeft hij vrijwel volkomen genegeerd. Over de
Zaanstreek weet hij weinig nieuws te vertellen.
Bij de Walburg Pers verscheen Renaissanceraadhuizen boven het IJ van C. BoschmaAarnoudse. Ook dit boek is gelijk met een expositie
verschenen. Vanzelfsprekend neemt het raadhuis
van Jisp een prominente plaats in het boek in.
B. Bark schreef over zijn oorlogsherinneringen
Zaans gezin in de dagen van mei '40- '45. De
Koger heeft er een fraaie privé-uitgave van gemaakt die in beperkte oplage in de Zaanse
boekhandel te koop is. De prijs is tien gulden.
Ger Jan Onrust
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek (De Typhoon en De Zaanlander,
zie het onder 15 februari vermelde) en De
Zaanse Gezinsbode.

5 februari
Molen Het Pink in Koog kreeg een nieuwe
middenbalk, die met behulp van een hijskraan werd geplaatst.
13 februari
Het herstel van de Beeldentuin te Zaandijk
vordert gestaag, maar de voltooiing van
het werk zal nog enige tijd op zich laten
wachten. De restauratie werd door een der
eigenaars een 'luxe-klus' genoemd, waar
geen apart werkschema voor is gemaakt.
Overigens is aan het al uitgevoerde werk
te zien dat de restauratie tot een schitterend resultaat zal voeren.
14 februari
De culturele commissie van provincie
Noord-Holland ging akkoord met de toekenning van een subsidie van ƒ 83.000
voor de reeds voltooide restauratie van de
voormalige synagoge aan de Gedempte
Gracht te Zaandam. In de synogoge, die al
vier jaar provinciaal monument is, zijn
drie winkels ondergebracht
14 februari
De ontwerpen voor zeven winkelpaviljoens
op de Gedempte Gracht te Zaandam vonden weinig waardering in de gemeenteraad van Zaanstad. Gesproken werd van
'gebaksdozen' en 'schoendozen'.

15 februari
,,De Zaanse Musea beschikken wel over
beeldende kunst uit Zaanstad, maar er
ontbreekt een gericht verzamelbeleid vanaf
1950.'' Die kritiek uitte museumcoördinator
A. van Diepen tijdens een expositie-opening in galerie Artiz te Zaandam. Van
Diepen ziet in de viering van het honderdjarig bestaan van het Zaans Historisch
Museum een goede gelegenheid om
'cultuurscheppend' bezig te zijn.
15 februari
Voor het eerst verscheen Dagblad
Zaanstreek, de opvolger van de samengevoegde dagbladen De Typhoon en De
Zaanlander. De fusie van deze twee oude
concurrenten (De Zaanlander stamde uit
1886, De Typhoon ontstond als verzetskrant in 1944) leek zich lange tijd betrekkelijk geruisloos te voltrekken. Maar de
laatste weken voor deze 15e februari waren roerig en emotioneel. Met name De
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Typhoon-redactie liet zich horen; de redacteuren voelden zich in hun journalistieke vrijheid beknot toen hun het recht
werd ontnomen om een afscheidskrant te
maken. Landelijke dag- en weekbladen
besteedden er - wisselend genuanceerd aandacht aan.

Zaanstad had in het bestemmingsplan opgenomen dat B en W bepaalde bedrijven
toestemming kunnen geven voor vestiging
zonder raadpleging van de Inspecteur voor
de Milieuhygiëne. De afdeling bestuurszaken van de Raad van State meent dat deze
raadpleging wel plaats moet vinden.

28 februari
Tussen 1994 en 1997 zal de subsidie van
gemeente Zaanstad aan de Zaanse Schans
worden afgebouwd. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting van Zaanstad. Voordat de
privatisering van de Schans volledig een
feit is wil de gemeente wel zorgen voor
betere parkeer- en verkeersvoorzieningen
bij het Zaanse woonbuurtje. Met name zal
ook onderzocht worden of door plaatsing
van een slagboom meer parkeergelden
kunnen worden verdiend.

24 maart
De Doopsgezinde Gemeente te Zaandam
ontving een bedrag van ƒ 4561 uit het
Fonds Zomerpostzegels voor de restauratie
van het voormalig weeshuis aan de Stationsstraat. Het dak van het pand is al vernieuwd; de subsidie wordt gebruikt voor
twee schoorstenen.

5 maart
De Zaanse politieke organisatie BIPS verzocht het pand Zuiddijk 33-37 A te Zaandam
op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. Een eerder verzoek om de panden op
de gemeentelijke monumentenlijst te zetten werd door B en W van Zaanstad afgewezen. BIPS probeert te voorkomen dat
het achttiende-eeuwse pand wordt gesloopt
ten behoeve van winkels en luxe appartementen.
10 maart
De opening van een museum met oude
automobielen te Westzaan veroorzaakte
grote woede bij de omwonenden. Zij waren stomverbaasd opeens naast een museum te wonen en betwijfelden of er vergunningen voor waren gegeven.
12 maart
De Westzaanse Gemeenschap kocht een
honderdvijftig jaar oud schilderij van de
vlucht van Lambert Melisz. De Gemeenschap zal het schilderij aanbieden aan Stichting 't Regthuys.
13 maart
De Stichting Klokkenspel Zaanstad zoekt
sponsors die in totaal ƒ 100.000 moeten
bijdragen aan de plaatsing van een carillon van achttien klokken in het torentje
van het voormalige raadhuis op de Burcht
te Zaandam. 'Bij een Hollandse stad hoort
een carillon', stelt de Stichting.
21 maart
Het beroep van gemeente Zaanstad bij de
Raad van State tegen de provinciale afwijzing van het bestemmingsplan voor de
Gortershoek (Zaandijk) is verworpen.

27 maart
Vereniging De Zaansche Molen wil De
Ooievaar van zijn standplaats aan de Diederik
Sonoyweg overzetten naar een plek in het
vrije veld. Door de bouw van de notenfabriek van Duy vis pal naast de molen werd
De Ooievaar letterlijk de wind uit de zeilen
genomen. Verplaatsing van de molen zal
minstens een miljoen gulden gaan kosten;
daardoor zullen de plannen op z'n vroegst
einde jaren negentig uitgevoerd kunnen
worden.

27 maart
Het pand 'Dam 2' te Zaandam moet een
horeca-centrum van allure worden; althans
dat meent exploitatie-maatschappij De
Purmer. Daarmee zijn oudere voornemens
om Dam 2 (een ontwerp van Immink, lange
tijd bekend als hotel Suisse) te slopen van
de baan, terwijl ook plannen er een Club
voor Industriëlen in te vestigen, achterhaald zijn.
27 maart
Het Guisveld blijft voorlopig een natuurgebied, maar wel zal een deel van het veld
moeten worden opgeofferd aan de
verdubbeling van de spoorlijn en aan de
ontsluitingsweg van de geplande nieuwbouwwijk Assendelft-Noord. Dat staat in
het door B en W voorgedragen ontwerpbestemmingsplan van het Guisveld.

28 maart
Het Zaans Historisch Museum begon zijn
eeuwfeest met welhaast een smeekbede om
een nieuw museum. Voorzitter J. Middelhoven stelde in zijn toespraak dat de collectie het pand aan de Lagedijk 'uitpuilt'.
Wethouder A. Brinkman van Zaanstad erkende dat de collectie betere huisvesting
waard is.

4 april
Ter nagedachtenis aan de Westzaanse vrijbuiter Covert 't Hoen werd nabij Spaamdam
een es geplant.' Het Oude Hoen' versloeg
op die plaats ruim 400 jaar geleden een
groep Spaanse lanciers.

10 april
Gemeente Zaanstad bood het voormalige
raadhuis in Koog te koop aan voor een
bedrag van ƒ 325.000. De belangstelling
was groot; binnen enkele dagen meldden
zich meer dan tien gegadigden.

6 april
Vijftig natuurliefhebbers namen deel aan
een op initiatief van de Culturele Raad
Oostknollendam georganiseerde vaartocht
door het Wormer- en Jisperveld. Ivo de
Wijs was gids.

13april
Gemeente Zaanstad wil het Jacob Taaihuis (het oude kantongerechtsgebouw)
aan de Czaar Peterstraat verkopen ten
behoeve van de bouw van een Vomarsupermarkt. Buurthuis het 'Jacob Taaihuis' moest begin dit jaar sluiten ten gevolge van bezuinigingen in de welzijnssector.

9 april
De gedeeltelijke sloop van het IJspakhuis
te Koog bleef de gemoederen bezig houden. Bij een hoorzitting van de provincie
stelde de raadsman van Frans Mars dat het
pand geen monument meer is, daar het al
voor drie-kwart is gesloopt. Gedeputeerde
Staten willen het pand echter op de provinciale monumentenslijst plaatsen. Gedeputeerde F. Van Diepen: „Dat Frans
Mars al vast een deel heeft gesloopt betekent niet dat het pand niet meer monumentwaardig is. Dat zou een beloning zijn voor
slopen. Het was en is een belangrijk pand
en het zal zo hersteld moeten worden dat
het zijn monumentale waarde houdt."
Wordt vervolgd (15 maanden inmiddels).
9 april
De verbouwing van het voormalig raadhuis op de Burcht te Zaandam gaat Zaanstad
meer geld kosten dan aanvankelijk was
begroot. Stichting Centraal Woningbeheer
(restaurateur van het pand) verwerkte bij
de aanvraag van subsidie onjuist cijfermateriaal. Zaanstad zal nu ƒ 575.000 bijdragen. De restauratie van het pand gaat
in totaal ƒ 4.670.000 kostten; aanvankelijk was gerekend op ƒ 3,5 min.

15 april
Een voorstel van de raadsfractie van Groen
Links om de Ahold-toren op het
Ankersmidplein te slopen ten behoeve
van een nieuw theater, werd in de raad van
Zaanstad weggehoond. Als dat nieuwe
theater er komt moet dat volgens de raadsmeerderheid gebouwd worden op het Bodecentrum aan de Zaan.
17 april
Als de hulpsecretarieën in Assendelft,
Westzaan en Wormerveer worden gesloten moet gemeente Zaanstad in die deelgemeenten loketdiensten kopen bij banken, of deze diensten combineren met
bijvoorbeeld de bibliobus. Daarmee wordt
de bewoners veel onnodig heen-en-weergereis bespaard. Dit idee opperde D66
tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting van Zaanstad.
24 april
Gemeente Wormerland heeft voor ƒ 12.000
de hulp ingeroepen van een extern adviesbureau bij het zoeken naar een geschikt

gemeentekantoor. Pakhuis Lucullus aan
de Veerdijk maakt vooralsnog de beste
kansen.
25 april
Het verzoek van Th. de Jong om zijn
boerderij, De Antiekbeurs aan de Heiligeweg te Krommenie, te schrappen van de
Rijksmonumentenlijst werd door de gemeenteraad van Zaanstad geweigerd. (Dagblad Zaanstreek: Het is volgens wethouder Brinkman een unieke stolpboerderij
die rond het begin van de jaartelling op een
route van de Kaninefaten tussen
Kennemerland en het IJ zou zijn gebouwd.)
25 april
De verkoop van de Encyclopedie van de
Zaanstreek verloopt sneller dan verwacht.
De uitgever is nagenoeg 'los'.
27 april
Bouwbedrijf Kuyt zal een drietal woningen bouwen op de plaats van de voormalige school De Reef, naast de Zuidervermaning te Westzaan. Volgens architect J. Goedhart zullen de woningen
'nagebouwde monumenten' worden.
30 april
Drie kunstenaars zijn uitgenodigd een ontwerp te maken voor het kunstwerk op de
Noordbrug tussen Wormer en Wormerveer. Zij zijn: Nout Visser (Den Haag),
Rob Schreefel (Amsterdam) en Jos Kokke
(Nijmegen).
NB
De datum boven een stukje verwijst naar
de dag van publikatie en dus niet naar de
dag van de gebeurtenis.

Culturele agenda
juli
Tentoonstelling 'Rondom de geboorte',
met bijdragen van inwoners van Oostzaan
e.o.Openbare Bibliotheek Oostzaan,
Zuideinde 101
(open: ma/vr 14.00-17.30, ma en do 18.3020.30, vr 10.00-12.00).
juli-doorlopend
Tentoonstelling 'Van lompen en
Hollanders': een wandeling
door de wereld van het Zaanse papier.
Zaans Historisch Museum, Lagedijk 80 te
Zaandijk (open: di/vr 10.00-12.00,14.0016.00, zo 14.00-16.00).
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20 juni-30 augustus
Tentoonstelling 'Zicht op de Schans': de
geschiedenis van de Zaanstreek zoals
zichtbaar op de Zaanse Schans, met
speciale activiteiten voor kinderen.
Kijkschuur 'De Lelie', Zaanse schans
(open: wo/za, zo)
20 juni- september
Tentoonstelling 'De Doopsgezinden en
de Gouden Eeuw van de Rijp': over hun
geloofsleven, hun invloed op het
economisch en cultureel leven in het dorp,
alsmede hun connecties met die van de

Zaanstreek, met diverse bruiklenen uit de
Zaanstreek als weeskleding, avond
maalbekers, prenten enz.; voor bij behorende
publicatie zie Boekbespreking.
Rijper Museum 'In 't Houten Huis', Jan
Boonplein 2 te De Rijp
(open: jul/aug di/zo, sep za/zo, 11.0017.00; toegang: ƒ 2,— p.p.)
27 juni-28 juni
Zaanstad Jazz Festival, met groot aantal
optredens;activiteiten worden verder via
de pers aangekondigd.

27 juni - 27 september
Tentoonstelling 'Kapitein Rob en Zaanse
Vrijbuiters': enige taferelen uit het stripverhaal
van Kapitein Rob i.v.m. Zaanse historische
voorvallen, met o.m. de originele tekeningen van
Peter Kuhn (1910-1966) de geestelijke vader en
tekenaar van deze strip en een videofilm over zijn
leven en werken, alsmede over de Zaanse zeezeilers
Cornelis Bruynzeel en Ko Kuyt.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog a/d Zaan
(open: vr 10.00-12.00,13.00-17.00, za 14.00-17.00,
zo 13.00-17.00).

vanaf l juli
Rondvaarten door vogelbroedgebieden in het
Wormer- en Jisperveld o.l.v. vogelwachters.
Vertrekpunt vanaf watersportcentrum, 'Nieuw
Weromeri', Poel weg l te Wormer
(op zon- en feestdagen om 13.00 en 15.00 uur;
reserveren via de Zaanse VVV, tel. 075-162221 /
351747; ƒ 9,50 p.p. en ƒ 7,50 p.p. voor kinderen
t/m 12 jaar en 65-plussers)

5 juli
Spektakel 'Zaanstad in rep en roer': met o.a.
wereldmarkt, beeldende k u n s t , m u z i e k ,
kinderactiviteiten, wateractiviteiten op en rond
de Burcht te Zaandam (open: 10.00-19.00; verdere
info bij Zaanse VVV, tel. 075-162221/351747).
5 juli, 2 augustus, 6 september
Literaire rondvaarten door het Wormer- en
Jisperveld, steeds met een (andere) schrijver die
een voordracht houdt. Georganiseerd door de
Culturele Raad Oost-Knollendam.
Vertrekpunt vanaf watersportcentrum 'Nieuw
Weromeri', Poel weg l te Wormer
(aanvang 12.00 uur; ƒ 20,— p.p, incl. kopje
koffie voor vertrek; telefonische info 02982-6686).

5 juli, 2 augustus, 6 september
Wandelingen door het centrum van Zaandam,
eindigend met een bezoek aan het Czaar Peterhuisje.
Georganiseerd door het 'Gilde Zaanstreek'.
Vertrekpunt op de Burcht te Zaandam, achter het
oude gemeentehuis, (aanvang 10.30 uur; f2.50
p.p. incl. toegangskosten, kinderen onder
begeleiding gratis).

8 juli - 26 augustus
Tentoonstelling 'Het veranderend dorpsgezicht
in Noord-Holland': met prenten, kaarten,
tekeningen en foto's uit de collectie van de
Provinciale Atlas Noord-Holland. Purmerends
Museum, Kaasmarkt 20 te Purmerend.

12 juli, 9 augustus, 13 september
Wandelingen door het Buurtschap Haaldersbroek.

Georganiseerd door het 'Gilde Zaanstreek'.
Startpunt bij het bruggetje Braakdijk in 't Kalf te
Zaandam (aanvang 10.30 uur; ƒ 1.50 p.p.).

19 juli, 16 augustus, 20 september
Wandelingen door Zaandijk, met een bezoek aan
de Domineestuin en Lagedijk, t.w. Gortershoek.
Georganiseerd door het 'Gilde Zaanstreek'.
Startpunt hoek Hazepad/Lagedijk. (aanvang 10.30
uur; ƒ 2,50 p.p., kinderen onder begeleiding gratis). '
juli - 31 oktober
Tentoonstelling 'Opsmuk': streeksieraden uit de
19e eeuw;deze waardevolle collectie is in bruikleen
afgestaan door het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Uurwerkenmuseum, Kalverringdijk 3 op de Zaanse
Schans te Zaandam, (open: ma/zo 10.00-17.00).
14 augustus - 31 oktober
Tentoonstelling over kantsoorten. Museum 'Het
Noorderhuis', Kalverringdijk 17 op de Zaanse
Schans te Zaandam.(open: jul/aug ma/zo, sep/okt
di/zo, 10.00-17.00).

15 augustus
Jaarfeest Zaanse Schans, met o.a. oude ambachten,
diverse attracties, muziek, rondvaarten en
rondvluchten; verdere info via pers en Zaanse
VVV (tel. 075-162221/351747).
12 september
Open Monumentendag in de gehele streek; met
o.m. een expositie in de Nederlands Hervormde
Kerk van Jisp over de 6 kaasfabrieken in de
voormalige Wormerland-gemeenten, georganiseerd door de Oudheidkundige Commissie van
Jisp en een expositie 'Van Dam tot Spoorstraat' in
het Koggegebouw 'AnnaPaulowna' Stationsstraat
61 te Zaandam n.a.v. het 175-jarige bestaan van
deze vrijmetselaarsloge; verdere info via pers en
Zaanse VVV.
10 september - 22 oktober
Tentoonstelling m.b.t. het 40-jarig bestaan van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdel.
Oostzaan.Openbare Bibliotheek Oostzaan,
Zuideinde 101 (open: ma/vr 14.00-17.30, ma en
do 18.30-20.30, vr 10.00-12.00).

20 september
'Dam-tot-Dam'loop met grote Zondagsmarkt in
centrum van Zaandam en straatartiesten-festival;
verdere info via pers en Zaanse VVV.
26 september
Zaanse Molendag: groot aantal molens in bedrijf;
verdere info via pers en Zaanse VVV.
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