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De vereniging 'Vrienden van het Zaanse Huis'
heeft de volgende publikaties verzorgd:

1. J.P. Woudt, KI. Woudt en R. Sman, De Zaanstreek
belicht, 1863-1878; de foto's van Breebaard,
Wormerveer 1986.

2. S. de Jong/J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek,
Wormerveer 1987.

3. Jo Daan, De Taal van Aafje Gijsen als bron van het
achttiende-eeuws, speciale aflevering van ANNO
1961, Mei 1988.

4. Eric Hoorn, Reinier Jongerius, Chiel Pos, Van water-
bord en windveer, een schoolproject met lesmateriaal
over de Zaanse houtbouw, bestemd voor leerlingen
van de basisscholen, Zaandam November 1988.

5. S. de Jong, Houten gevels; speciale aflevering van
ANNO 1961, Februari 1989.

6. D. Vis, Oer-Zaan of Oer-U? Speciale aflevering
van ANNO 1961, Mei 1990.

7. Carla Rogge en S. de Jong, Het voormalige raadhuis
van Zaandijk, speciale aflevering van ANNO 1961,
Augustus 1991.

8. Zaans Bouwkundig Alfabet van S. de Jong Uitgave
1991.
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Een door ziekte en ander ongerief vertraagde Anno wellicht, maar wel een dikke. Steeds meer rubrieken
komen in de kolommen van ons blad. Nieuw ditmaal is de bijdrage van Piet van Nugteren, die als
architect de restauratie van het raadhuis in Zaandijk begeleid (blz. 828).
Voorts in dit nummer:

Illustratie omslag:
Noorderhoofdstraat
Krommenie, voor- en
zijgevel oud-katholieke
schuilkerk en pastorie
(Foto: Thomas C.
Doebele).

827 Stichting Zaanse Schans
meldt.. .dat het beleidsplan
van het bestuur gereed is.
Directeur a.i. J. Keegstra
geeft een eerste inventari-
satie van wat opmerkelijke
facetten daaruit.

829 De oud-katholieke schuil-
kerk aan de Noorderhoofd-
straat veranderde ingrij-
pend van uiterlijk tijdens
een restauratie in 1993.
Architect H. Valk beschrijft
de geschiedenis van het
pand en licht nieuwe res-
tauratieplannen toe.

833 De Woosap. Molenaar van
De Kat Sjors van Leeuwen
had tijdens de jaarverga-
dering van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse
Huis groot succes met zijn
oproep tot behoud van het
Zaanse culturele erfgoed.
Op verzoek van de redac-
tie van ANNO stelde hij
zij n gedachten daarover op
schrift.

834 Boekrestauratie is een vak
apart. Ger Jan Onrust in-
terviewde restaurateur Erik
Schots te Krommenie.

835 Een Album Amicorum is
een van de aardige bezit-
tingen van het Zaans His-
torisch Museum. Alice van
Diepen beschrijft.

836 In de serie 'Het portret van'
ditmaal het Reint Laan-
fonds.

En verder de vaste rubrieken
Boekennieuws (837), Kroniek
(838) en Culturele Agenda (840).

Brochure Monumentenzorg
in Noord-Holland
Onlangs verscheen de brochure 'Monumenten-
zorg in Noord-Holland'. Deze bevat informatie
over onder andere het monumentenbeleid van de
provincie. Hierin worden monumenten beschre-
ven in een historisch kader, met vermelding van
de landschappelijke kenmerken en die van het
streekeigene. In de brochure is de Noordhollandse
Monumentenverordening restauratie en onder-
houd opgenomen.

De brochure is op te vragen bij de Provincie
Noord-Holland, Dienst WEB, Bureau Cultuur
(sectie monumentenorg), Postbus 3007, 2001
DA Haarlem (tel: 023-143143).

Annonce
Een van mijn kennissen vroeg mij om de twee
delen 'Zaans Schoon' van R. Ouwejan te laten
veilen. Ik stelde haar voor deze boeken eerst in
'Anno' aan te bieden. Misschien zijn er lezers
met interesse.
Deel l (uitgegeven in 1934) is genummerd 193,
deel 2 (enkele jaren later ongedateerd uitgege-
ven) heeft nummer 66; beide boeken zijn
gesigneerd. De vraagprijs is ƒ 1500,-.

Eventuele reacties graag aan K. Woudt,
telefoon 075-216448.

Errata
Speciale Anno over het Zaans Historisch Mu-
seum:
p.13: afbeelding: niet molen Het Herderskind,
maar De Veenboer;
p. 18: wordt verwezen naar reconstructietekening
van de voorgevel, deze werd echter niet opgeno-
men, (nu alsnog, zie de afbeelding),
p. 20: 1892= 1829.
Voorts verzuimden wij in het colofon te melden
dat de foto's voor de speciale Anno werden ge-
maakt door de heer H.H. Hackmann te Westzaan.
Anno 124 (december 1992):
p. 807: 16e-eeuwse koepels, in plaats van 18e-
eeuwse koepels;
p. 811 & 812: bijschriften: twee onderste afbeel-
dingen verwisseld;
p. 813: bijschrift: niet West-Zaandam, maarOost-
Zaandam.
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Nieuws van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:

De heer J. Wengelaar Eindhoven
De heer H. Blokker Heiloo
De heer H. Koel Heiloo
De heer R. Sluys Koog aan de Zaan
De heer J. Wapstra Koog aan de Zaan
De heer O.R. van Dijk Krommenie
De heer P.B.J. Reeling Brouwer Oostzaan
Mevr. J.G.M. Hendriks van de Weem Westzaan
De heer A.C.H, van Hooff Wormer
Mevr. J.J. Ooms-Heerlien Wormerveer
De heer O. Bakker Zaandam
De heer H. Douna Zaandam
De heer JJ. Kanis Zaandam
De heer J. Landsaat Zaandam
De heer J. A. Rademaker Zaandam
De heer Menno Vis Zaandam
De heer G. Caspers Zaandijk
De heer T.P. Doets Zaandijk
Mevr. M. Wijnbeek v.d. Molen Zandvoort
De heer N. hartog 't Zand

Tot heden hebben 43 leden van het Zaans Histo-
risch Museum te kennen gegeven lezer van ANNO
1961 te willen blijven.
Bestuur en redactie zijn verheugd over deze toe-
treding.

De Practische Timmerman
Van de heer P. van Nugteren ontvingen we de 46
platen behorende bij de uitgave 'De Practische
Timmerman. Handboek voor Timmerlieden,
Onderbazen, Opzichters en aanstaande architec-
ten' door G.A. Scholtens, Architect en Leeraar
M.O. te Tiel. Tweede, verbeterde druk, uitgege-
ven door De Gebroeders van Cleef' s-Gravenhage
1903.

We zouden graag in het bezit komen van ge-
noemd handboek of vernemen waar we dit hand-
boek kunnen vinden. Uw reactie graag aan de
heer S. de Jong, Van Ostadestraat 10, 1506 LA
Zaandam, tel: 075-166533.

Jeugdboek
Via de Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland ontvingen we het verzoek van de
Culturele Raad Noord-Holland, om als histori-
sche vereniging mee te willen werken aan het
schrijven van een jeugdboek. Het boek zou geba-
seerd moeten zijn op - of moeten uitgaan van - een
historische gebeurtenis in Noord-Holland. Men
vraagt of er in onze plaats of regio in het verleden
een opvallende of ingrijpende gebeurtenis heeft
plaats gevonden die als aanknopingspunt kan
dienen voor een jeugdboek. Men vraagt een der-
gelijke historische gebeurtenis op een korte
puntsgewijze weer te willen geven op maximaal
een A4-tje.
Uw reactie zien we graag tegemoet op ons redac-
tie-adres, Weiver 5, 1546 LA Jisp, opdat we de

eventuele binnengekomen A-4-tjes in één enve-
lop, namens onze vereniging, aan de Sectie Let-
terkunde & Publikaties van de Culturele Raad
Noord-Holland kunnen doorzenden.

Padboekje deel 3
De werkgroep Historie van Wijkvereniging Oud-
West hoopt komend voorjaar het derde boekje over
paden uit te brengen; dit handelt over het Holland-
sepad en Ossepad en het gedeelte van de Westzijde
daartussen. De studie gaat over de ontwikkeling
van dit stukje West-Zaandam van ongeveer 1600
tot heden. Zeer veel archiefgegevens zijn in het
boek terug te vinden. Er worden duizend exem-
plaren gedrukt voor de prijs van ƒ 25,-.
Belangstellenden voorde uitgave kunnen intekenen.
Telefonisch: 075-700695 (tijdens kantooruren)
of 075-166494 ('s avonds) of per fax 075-700695.

Redevoering Ron Sman
gehouden in het kader van de hoorzitting over
de toekomst van de Zaanstreek.
Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de
raad.
Bedankt dat u mij de gelegenheid heeft gegeven
opmerkingen te maken over de toekomst van de
Zaanstreek en hier in het bijzonder Zaanstad. Ik
spreek namens de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis, de vroegere vriendenvereniging
van de Zaanse Schans, maar de laatste vijftien
jaar gericht op de gehele typische Zaanse woon-
bebouwing. Wij geven hierbij het kwartaalblad
Anno uit. Onze vereniging is groeiend, snel groeiend
en telt nu duizend leden onder de gehele bevol-
king.
Om vast te stellen hoe de toekomst eruit moet
zien, is het goed om eerst te beseffen waarom het
wonen en werken in de Zaanstreek zo plezierig is
of minder plezierig is.
Ik noem u een aantal sterke punten van de
Zaanstreek:
- de geringe afstand tussen woning en buiten, in

de natuur zijn.
- de typische eigen sfeer van de Zaanstreek, de

mens maar ook de bebouwing, de grote herken-
baarheid.

Ik heb jaren in Utrecht gewerkt, terwijl ik in
Zaandijk woonde. Als ik op mijn terugreis onder
het Noordzeekanaal doorkwam, dus vanuit Am-
sterdam, dan ergerde je je nog even aan de kolos-
sale en onzaanse flats aan de Coentunnelweg,
maar rechts zag je het vrije veld, de veenweide-
gebieden, tot aan de einder toe. Belangrijk onder-
deel van een sterk herkenbare woonomgeving.

Kenmerken van de Zaanstreek: de smalle woon-
gebieden, geklemd tussen spoorlijn en Zaan, in
de nabijheid van de natuur met de mogelijkheid
om van verre horizonten te genieten.
De plaatsen waarvan Zaanstad de bestuurlijke enti-
teit is, zijn duidelijk herkenbaar. Sommige aan de
Zaan gelegen, Wormerveer met zijn majesteuze
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waterfront, Zaandijk met zijn prachtige zicht vanaf
de Julianabrug op de Gortershoek en de Zaanse
Schans, in de nabijheid van De Koog. Krommenie
met zijn gezellige bochtige oude kern. De typische
lintdorpen Westzaan en Assendelft. Helaas geldt
deze eigenheid voor Zaandam veel minder, door de
rigoreuze sloperij van oude kernen, met alle gevol-
gen van dien. U, de Raad van Zaanstad, weet
hiervan mee te praten. Want u zit op de blaren.

Het typische van de Zaanstreek is de klein-
schaligheid, de menselijke maat. Gebouwen in de
Zaanstreek zijn niet groot, behalve haar fabrie-
ken. Een soort overgangsgebied tussen de metro-
pool Amsterdam en het Noordhollandse agra-
risch landelijke gebied. Het vroegere Y en het
latere Noordzeekanaal zijn blijkbaar natuurlijke
barrières geweest voor stadse invloeden. Deze
natuurlijke grenzen zijn mede verantwoordelijk
voor het ontstaan van een eigen Zaans en Noord-
hollands karakter.

Ik denk dat ik hiermee de sterke punten van de
Zaanstreek heb aangeduid:
1. de nauwe relatie tussen wonen en natuur;
2. de menselijke maat;
3. de grote herkenbaarheid van Zaanse dorpen;
4. de natuurlijke barrière ten opzichte van Am-

sterdam, het Noordzeekanaal, en daarmee voor
typische randverschijnselen van deze (overi-
gens prachtige) metropool Amsterdam.

Zwakke punten zijn dat op grote schaal de hier-
genoemde sterke punten van het wonen in de
Zaanstreek zijn en worden aangetast. Deze ver-
zwakking uit zich in:

de aantasting van de schaarse veenweide ge-
bieden. Hierbij dient ook de gebrekkige infra-
structuur van de woonwijken te worden be-
zien;

- de nonchalante wijze waarop in het verleden,
maar ook nu nog met erfgoed is omgegaan:
De Zaanse Schans is prachtig, maar tegelij-
kertijd een aftreksel van de pracht uit het
verleden. Net als met milieuvervuiling is her-
stel van een typische historische sfeer bijna
onmogelijk of onbetaalbaar.

Mevrouw de voorzitter, leden van de Raad, u
begrijpt dat wij voor die keuzes zijn die bevorde-
ren dat:

de typische bewoningsstructuur binnen de
Zaanstreek wordt versterkt. Dit ten faveure

van de kwaliteitsverbetering van het wonen.
Laat u zich in dit verband ook eens adviseren
door de Rijksdienst voor Monumenten. Deze
Rijksdienst heeft hiertoe veel expertise in
huis.
En ook wij zijn voor keuzes die:

- de relatie tussen wonen en natuur versterken.
Ontzie in dit verband niet alleen de veen-
weidegebieden maar bescherm ze!
Voer een actief beleid op deze gebieden. Het
draagvlak ervoor binnen de bevolking is enorm!

En dan tot slot:
De Zaanstreek heeft van oudsher een hele sterke
relatie met het Noordhollands gebied boven het
IJ, zoals met Waterland, Purmerend, De Rijp,
Graft; met Alkmaar, Uitgeest en Beverwijk en
Heemskerk. Uit de omgeving van Haarlem zijn
de Zaankanters oorspronkelijk afkomstig. Tracht
deze relatie te versterken. Richt u zich meer op
het Noordhollandse: qua cultuur en woongeving
zijn deze gebieden sterk te vergelijken met de
Zaanstreek. Amsterdam ligt veel verder dan Noord-
Holland, niet letterlijk maar figuurlijk bedoeld.

Vanuit de gemeente Zaanstad invloed uitoefenen
binnen het ROA is de manier om de expansie-
drang van Amsterdam te kunnen beteugelen, de-
fensief, maar wel vanuit een duidelijke opstel-
ling. Maak Amsterdam duidelijk waarde Zaanstreek
voor staat of voor moet staan, althans naar de
mening van mijn Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis.

Volgens ons is dat:
1. het in stand houden van de karakteristieken

van dit bijzondere gebied en zo mogelijk de
versterking ervan. Hierbij kan de Rijksdienst
voor Monumenten te Zeist een belangrijke
hulpverlenende rol spelen.

2. het tegengaan van grootschaligheid en aan-
tasting van de menselijke schaal.

3. het versterken van de relatie tussen wonen en
natuur. Ontwikkel nu eens duidelijke beheers-
plannen voor het Guisveld en andere veen-
weidegebieden.

4. de samenwerking met Noordhollandse ge-
meenten boven het IJ ter versterking van de
typisch Noordhollandse landschappelijke en
bebouwingsstructuren.

Leden van de Raad, ik wens u veel wijsheid toe
bij uw keuzebepaling.

Stichting De Zaanse Schans meldt...
Bestuur compleet
In januari van dit jaar is de vacature van museale
deskundige in het bestuur van de Stichting De
Zaanse Schans vervuld. De heer drs. J. Bakker,
directeur van het Rijksmuseum Nederlands Scheep-
vaartmuseum in Amsterdam, is benoemd tot be-
stuurslid.
Zijn kennis en ervaring zullen vooral worden

toegepast voor wat betreft de museale en educa-
tieve aspecten op de Zaanse Schans.

Raamovereenkomst privatisering
Op 21 januari 1993 is de gemeenteraad akkoord
gegaan met de raamovereenkomst die de
privatisering van de Zaanse Schans tot een feit
maakt.
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Hierin werd onder andere overeengekomen dat de
gemeente het bloot eigendom overdraagt van de
eerder in erfpacht uitgegeven percelen en het vol
eigendom van de resterende percelen binnen het
plangebied. In de overdracht zijn begrepen de
bebouwde en onbebouwde terreinen, wegen, water-
lopen en bruggetjes, waarbij wegen en paden die
openbaar zijn dit ook blijven. De openbare dienst-
verlening die de bewoners op de Zaanse Schans
krijgen blijft zoals deze in de rest van Zaanstad
geldt.

De gemeente heeft de verzelfstandiging verge-
zeld doen gaan van een bruidsschat van 1,3 mil-
joen gulden. Dit bedrag zal voor een deel worden
besteed aan het inlopen van het achterstallig on-
derhoud en voor een deel aan het uitvoeren van
nieuw beleid.

Beleidsplan
Het beleidsplan waarin het bestuur haar doelstel-
lingen voor de korte en middellange termijn heeft
vastgelegd is gereed. De aanbevelingen in het
rapport Spijkers met Koppen (april 1990) zijn
hierin voor een groot deel overgenomen.
Op 30 maart zijn bewoners, ondernemers, com-
missie van advies en andere belanghebbenden
geïnformeerd. Op 31 maart heeft er een perscon-
ferentie plaatsgevonden.

In de volgende Anno zal er uitgebreid verslag
worden gedaan van de inhoud van het beleids-
plan. Vooruitlopend daarop melden we alvast een
aantal belangrijke uitgangspunten.
Voor de bezoeker aan de Schans verandert er voor
het oog niet al te veel. Het karakter van woon- en
werkbuurt blijft gehandhaafd. De Zaanse Schans
wordt geen museum.

De infrastructurele voorzieningen worden ver-
beterd en aangepast. Belangrijk is de komst van
een bezoekerscentrum met informatiebalie,
tentoonstellingsruimte en audiovisuele presen-
taties. De bezoeker kan zich hier kort en goed
laten informeren.
Het achterstallig onderhoud wordt aangepakt en
zo snel mogelijk ingelopen. Voor de bewoners
komt er een systeem van belanghebbenden-par-
keren.

Met de ondernemers wordt gesproken over het
beheersen van de commercialisering. De educa-
tieve functie op de Zaanse Schans krijgt meer
aandacht. Dit betekent dat de souvenirverkoop
aan banden wordt gelegd. Een aantal commer-
ciële panden wordt verkocht om middelen te
genereren voor een nieuw beleid.

Professionalisering is belangrijk om het hoofd
boven water te kunnen houden. In de toekomst
zal er een directeur worden aangesteld.

Samen met de Stichting Steun Musea worden de
mogelijkheden tot vestiging van een streekmuseum
bij de Zaanse Schans onderzocht.

De noodzakelijke inkomsten zullen niet komen
uit verkoop van carnetten, maar uit de verhoging
van het parkeertarief op de grote parkeerplaats.
Vanwege het open karakter van de Schans is het
instellen van een carnet-systeem niet mogelijk.
Bezoekers dragen bij in het behoud door middel
van een parkeerbijdrage.

J. Keegstra
Stichting De Zaanse Schans, directeur a.i.

Restauratie raadhuis Zaandijk

'Gerestaureerd act 1943, M. v Zaane,
Nic de Carpentier van Zaandam',
tekst gevonden op een der binnendeuren.

Aangezien het voormalige raad-
huis aan de Lagedijk te Zaandijk
al enige maanden in de steigers
staat, wil ik u hier het een en ander
vertellen over de werkzaamheden
die reeds zijn uitgevoerd.
Nadat in de maanden maart tot en
met mei van 1992 de eerste voor-
bereidingen hadden plaatsgevon-
den, konden de onderhandelingen
met de aannemer aanvangen. Deze
werden in augustus 1992 afge-
rond, waarna het bestuur van de
Stichting de opdracht kon verstrek-
ken. Op 3 september 1992 werd
met de werkzaamheden begonnen,
allereerst door een schutting om
het pand te plaatsen.

Jaartallen
De eerste werkzaamheden beston-
den uit het verwijderen van de
hekwerken, de natuurstenen stoe-
pen en de marmeren tegels die

zich achter het hek bevonden. Daarna werd een
steiger geplaatst. De restauratie concentreerde
zich vervolgens allereerst op de daken, goten en
dakkapellen. Alle pannen werden van het dak
gehaald en gecontroleerd; beschadigde exempla-
ren werden door nieuwe, geglazuurde pannen
vervangen. Nadat de steiger naar de achterzijde
was verplaatst, kon datzelfde werk ook daar wor-
den uitgevoerd. Van het hoofdhuis - het pand was
tenslotte als huis gebouwd - werd het dakhout
compleet vernieuwd. Mede doordat rubberroid
onder de pannen was aangebracht, was het hout
volledig verstikt. De dakkapellen toonden ge-
deeltelijke verrottingsverschijnselen, die door de
betrokken timmerlieden op vakkundige wijze zijn
aangepakt. Gelijktijdig met de werkzaamheden
aan het dak, werden binnen sloop- en demontage-
werkzaamheden uitgevoerd. Zoals gebruikelijk
in de Zaanstreek, werden op diverse plaatsen
jaartallen gevonden. De kuif bij de achtergevel
vermeldde het jaartal 1847 (aangezien de kuif
zich bij de uitbreiding van vermoedelijk 1756
bevindt, werd deze dus bij een latere verbouwing
aangebracht). Binnen werden de teksten 'G. van
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De gesloopte kluis,
waardoor de ronding van
de trap weer zichtbaar
werd.

't Kaar 16 april 1943' en 'Gerestaureerd oct 1943,
M. v Zaane, Nic de Carpentier van Zaandam'
gevonden.

Mooie ronding van trap
Binnen waren het verwijderen van de kluis en de
oude c.v.-ketel de grootste klussen. Dit betrof
niet de bestaande c.v.-ketel, maar de eerste, die

nog op kolen werd gestookt. Door
het slopen van de kluis en de naast-
liggende kasten werd de mooie
ronding van de trap weer zicht-
baar. Deze zal in de ruimte worden
opgenomen.
Tijdens de restauratie werden aan
de achterzijde van het pand twee
wijzigingen aangebracht. Allereerst
was de gevel boven de tweede uit-
breiding slecht en merkwaardig
verbonden met de goot, waardoor
er veel lekkage ontstond. De gevel
is nu afgetimmerd met een houten
weeg, waardoor een betere afslui-
ting met de goot kon worden ge-
maakt. Doordat een luik is gemaakt,
kan deze goot vanaf de zolder van
de eerste uitbreiding makkelijk voor
onderhoud worden bereikt.
De zolder van de eerste uitbrei-
ding was doorverbonden met het
dak van het hoofdhuis. Deze ruimte
was vanachter de bedstee en vanaf

de zolder echter niet bereikbaar. Bij het verwijde-
ren van het dakhout van het hoofdhuis, kwam er
een geveltje met een glas-en-loodraampje te-
voorschijn. Dat vond ik zo'n leuk detail, dat we
besloten dit geveltje weer in ere te herstellen, met

als consequentie dat de zolder van de eerste
uitbreiding niet meer via een deur, maar via een
luik bereikbaar is.

Koetshuis
In het kantoordeel van het pand zitten fraaie
stucplafonds in de gang en het voorgedeelte.
Deze zijn beschreven in de speciale uitgave van
Anno van dr. Carla Rogge en S. de Jong. In de
gang zijn het plafond en de wanden van echt
stucwerk. In de zuidervoorkamer is het plafond
van l i j s ten en f iguren samengesteld van
papiermaché en een van de vakken was van
geschilderd linnen, dus geen stucwerk.
In het pand Lagedijk 106, vroeger de bodewoning,
worden de garderobe, de toiletgroep en de keu-
ken gerealiseerd. Een deel van de houten vloer
moest hiervoor worden vervangen door een vloer
van Lewisplaten. Bij het verwijderen van de
vloer bleek de balklaag verrot te zijn. Het besluit
om toen de gehele vloer maar door een nieuwe te
vervangen, was snel genomen. Om een goede
kruipruimte te creëren, moest er worden uitge-
graven. We vonden zo de sporen van het vroegere
koetshuis, met bestrating, molgaten en met pla-
vuizen gedekte gedeeltes.

Tot slot iets over de planning.
In september 1992 werd met het werk begonnen.
De oplevering van het kantoordeel is gepland in
maart 1993, die van het resterende deel in de
eerste week van mei 1993. De eerste trouwpartij
is op 6 mei 1993 geboekt.
In de volgende ANNO wordt deze rubriek ver-
volgd.

Piet van Nugteren

Van boerderij tot kerk
Hoewel de oud-katholieke schuilkerk in de
Noorderhoofdstraat (131 -133) in Krommenie ruim
380 jaar als kerk dienst doet, is het pand niet als
zodanig gebouwd. Oorspronkelijk was het een
boerderij en in de schuur daarvan werd in 1612 de
kerk van de parochie van de Heilige Nicolaas
ingericht.
Deze parochie is ontstaan omstreeks 1400, toen
de kapel van Krommenie van de moederkerk te
Uitgeest werd afgescheiden en tot parochiekerk
werd verheven. Er was voor die tijd al een kerke-
lijke gemeenschap met een kapel. Het ligt voor de
hand dat de mensen die betrokken waren bij de
ontginning van het Krommeniese gebied, om-
streeks de l Oe/12e eeuw, al een geloofsgemeen-
schap vormden. Men neemt aan dat de kapel in
het plan Noorderham heeft gestaan, maar de
exacte plaats is niet bekend.

In 1355 ontstond er een verschil van mening
onder de bevolking van Krommenie over deze
kapel. Men heeft toen het besluit genomen de
kapel over te dragen aan Hugo van Assendelft,
abt van de Abdij van Egmond. De kapel werd op

Krommenie; Noorderhoofdstraat 131. Pastorie
van de oud-katholieke kerk, vóór de restauratie
van 1940. Gezien in W. richting. ± 1910.
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27 april van dat jaar officieel gewijd. Na de
scheiding met Uitgeest werd de kapel in Krom-
menie vervangen door een grotere kapel of kerk,
welke genoemd wordt in een brief van Paus
Bonifatius IX. De kapel, gebouwd tussen 1395 en
1400, werd vernoemd naar de schutspatroon van
de zeevarenden, de heilige Nikolaas of Nikolaüs.
De abt van Egmond kreeg het patronaat van de
nieuwe kerk en dit is zo gebleven totdat de kerk
in handen kwam van de gereformeerden. Tijdens
de Opstand, de Tachtigjarige oorlog waarin on-
der meer de katholieke kerk aangevallen werd,
koos ook het merendeel van de bevolking in
Krommenie de kant van de hervormingsgezin-
den. De eerste gereformeerde predikant was Wouter
Hendriks (l584-1592).

Wat er precies met het katholiek gebleven
bevolkingsdeel gebeurd is, is niet bekend. Net als
elders konden zij hun geloof niet in het openbaar
belijden, maar dat er een klein aantal katholieken
is gebleven is wel zeker. De eerste pastoor na de
reformatie was Gratianus Cornelisse (1612-1626)
die vanuit Krommeniedijk de omliggende ge-
meenten bediende. Vanaf 1612 kwamen de ka-
tholieken in Krommenie samen in de schuilkerk
in de Noorderhoofdstraat. In 1633 is het kerkje
vergroot. Een bemiddelde katholieke dame, Aechte
Claesz heeft tussen 1628 en 1634 de parochie 'in
de spullen gezet'; zij financierde het gebouw en
het geschikt maken daarvan voor de eredienst en
zij schonk ook de benodigdheden voor de ere-

B E G A N E G R O N D

Plattegrond dienst.' Hoewel de kerk net als elders vermoede-
lijk oogluikend werd toegestaan, blijkt uit een
bericht uit 1644 dat de katholieken nog niet
helemaal met rust gelaten werden: Dito, tot
Crommenye een paapse kercke toegesloten en
toegespiekert. Was versiert met een verheven
altaar van vyf trappen hoogte, behangen met
geblomtwit sattyn damast, met schilderyen, beel-
den en vyer wassekeersen."2

Tot 1709 bleef het pand in de Noorderhoofdstraat
de plaats van samenkomst van de katholieken.
Daarna kwam er een scheuring in de katholieke
kerk en ontstond een splitsing tussen oud-katho-
lieken of jansenisten en katholieken.

Het gebouw
Eigenlijk is er sprake van meer gebouwen. Kerk
en pastorie zijn aan elkaar gebouwd en waar-
schijnlijk is dit altijd zo geweest. Helaas zijn er
van de kerk geen schilderijen of tekeningen be-
waard gebleven waarop de oorspronkelijke situa-
tie te zien is. Wel weten we uit oude archief-
stukken dat het een boerderij is geweest en dit is
nu nog duidelijk te zien in de spantkonstruktie
van de kerk, die een vierkant van een hooiberg te
zien geeft. Op de plaats van de huidige pastorie
zal voorheen het woonhuis gezeten hebben. De
aanwezige kelder heeft nog de vormen van een
melkkelder. Deze kelder ligt in het kerkgebouw,
maar is bereikbaar vanuit de pastorie, wat er
inderdaad op duidt dat pastorie en kerk altijd een
elkaar vast hebben gezeten.

De gevels zijn niet meer origineel. De gevels van
het kerkgebouw zijn in 1826 van hout in steen
veranderd, waardoor het schuurkarakter werd
aangetast. De gevels en de funderingen van het
kerkgebouw hadden van de watersnood van 1825
veel te lijden gehad, zo schrijft de toenmalige
pastoor Johannes Augustinus van der Pels. Hij
beschreef tevens hoe het kerkgebouw er voor die
tijd heeft uitgezien:
"Voorheen was derselve van eene houten binnen-
muur met stylen, waarin aan de zuidzyde 6 koesyns
met geschilderde kleine glasen in het loot gezet.
Een koesyn dito in het noorden by den predik-
stoel, 3 dito achter aan het westen onder het
choor. Nu kwam er een anderhalfsteens muur
omheen en aan weerzijde in het Zuiden en Noor-
den 3 groote Fransche Koesyns en Ramen. Voor-
heen was er een houten overdekten gang of afluiving
met een zolder daarin ter legte van de kerk aan de
Noordzyde. Met een lagendeur ging bij het begin
van de kerk voorbij myn kelder daarin en in den
binnenmuur aan den Noordzyde waren 3 deuren
om in de kerk te komen, terwyl in den gang 4
houten schuivers waren om licht te krijgen. Ach-
ter in den gang was het nog met een klein portaal-
tje afgeschooten, waarin een zeer moeielyke steilen
trap om naar het choor te gaan. Van de Noordzyde
kwam men toen op en aan de blaasbalgen van het
orgel legden onder het verwulft aan de Zuidzyde.
Geheel achter in den gang was een dikke deur,
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De oud-
katholieke
pastorie,
1959.

waarmede men in den tuyn konde komen. Nu is
die gang afgebroken en door een straat gelegd en
alles veranderd zoals het nu is".3
Volgens overlevering leende pastoor Pels het
geld voor de verbouwing van zijn moeder en is dit
wegens geldgebrek nooit terugbetaald.
Ook de gevels van de pastorie zijn gewijzigd. Zo
schreef architect Jan de Meyer uit Amsterdam die
de restauratie in 1939 uitvoerde: "Voorde wijzi-
gingen in 1826 vond er een belangrijke verande-
ring aan de pastorie plaats. Ernaast aan de noord-
zijde, werd een bijna 2 meter brede gang gelegd.
De voorgevel verbreedde daardoor van ca. 7.50
meter tot ongeveer 9.50 meter. De nieuwe houten
topgevel,een 'Broekervoorschoot' (indeLodewijk
XVI-stijl van het laatste kwart van de 18e eeuw)
gaf de voorgevel monumentaliteit."

De restauratie van 1939
Helaas heb ik in het Rijksarchief in Haarlem,
tussen de stukken van de restauratie van De
Meyer en het archief van de parochie, geen

opmetingstekeningen kunnen vinden. Alleen aan
een foto van de voorgevel van vóór de restauratie
van 1939 is af te zien dat Jan de Meyer nogal
rigoureus te werk is gegaan. In het Rijksarchief is
nog een tekening van hem aanwezig, die aangeeft
dat hij de gehele pastorie wilde slopen en vijf
meter noordwaarts opschuiven en dat hij de oude
topgevel wilde opnemen in zijn nieuwe plan. Hij
wilde hiermee een kerkplein voor de kerk creë-
ren. Gelukkig was daar geen geld voor en gaat de
Zaanse uitdrukking op: "Armoed houdt je gnap".
Helaas heeft De Meyer wel het interieur van het
kerkgebouw en de pastorie gewijzigd en de ge-

vels van de pastorie op z'n Amsterdams inge-
vuld. De detaillering van ramen, kozijnen, goot-
klossen en dakkapellen is beslist niet Zaans. Toch
is zijn restauratieplan destijds goedgekeurd door
Monumentenzorg.
Onbegrijpelijk!

Het interieur van de pastorie werd gemoderni-
seerd en traphek en betegeling van de badkamer
hebben iets van de Amsterdamse school. Ook het
interieur van de kerk is gewijzigd. De prachtige
notehouten preekstoel is verplaatst en het klank-
bord is verwijderd en waarschijnlijk verstookt in
de Tweede Wereldoorlog. Het doophek, dat rechts
van het altaar stond, is achter in de kerk geplaatst,
hetgeen liturgisch juist is.

Het altaar, afkomstig uit de schuilkerk "De Pauw"
uit de kerkstraat te Amsterdam is in 1809 naar
Krommenie gekomen. Dit altaar uit het eerste
kwart van de 18e eeuw is sterk verminkt. Dit is
bekend uit vergelijking met oude afbeeldingen.
Het is voor plaatsing in Krommenie op maat
gezaagd. Het originele altaarstuk uit de kerk in
Krommenie is in dit altaar opgenomen. Dit zeer
vervallen schilderij 'Opstanding van Christus'
met de signatuur 'T.W. Bossaerts fe. (fecit =ge-
maakt) 1635' is waarschijnlijk speciaal voor
Krommenie gemaakt en moet op korte termijn
gerestaureerd worden, evenals de altaaropstand
waar houtworm inzit en stukken van de kapitelen
afvallen.

Het voorheen rechthoekige kerkje is eigenlijk
driebeukig geworden doordat de stijlen van het
vierkant van de voormalige hooiberg rond be-
kleed zijn en als Toscaanse zuilen zijn afgewerkt.
Het middenplafond is gewelfd en de zijplafonds
zijn vlak. De plafonds zijn in 1939 met dun
triplex beslagen in verband met de naden en
scheuren in de plafonds, waardoor tocht en stof
naar beneden kwam. Door de toepassing van
triplex, gelijmd met beenderlijm, is echter de
houtworm in het gebouw gekomen. Het plafond
evenals het op instorten staande dak moet bij de
restauratie geheel vernieuwd worden.

Voorts heeft het interieur nog een prachtige
communiebank en credenstafel met veel snij-
werk uit de 18e eeuw, welke gepolychromeerd
zijn geweest en in 1939 geheel in één kleur zijn
geschilderd.

Het orgelfront van eikehout stamt uit 1719 en
heeft vier orgels geherbergd. Ook dit orgel
schreeuwt om restauratie.
Toch heeft de Meyer nog iets goeds gedaan.
De oude, achter vele lagen behang vandaan geko-
men betimmeringen zijn bewaard gebleven en
verwerkt in de betimmeringen van kasten in de
bibliotheek. Bij het slopen van een kolenhok uit
de oude melkkelder vond hij vier beschilderde
planken. Na het schoonmaken van deze planken
bleken deze afkomstig te zijn van een altaar-
schilderij van een zijaltaar, voorstellende de krui-
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siging van Christus, een copie van Rubens. Het
origineel hangt in de Pinakotheek te München.

De kerk heeft behalve het schilderij van Bossaerts,
ook nog andere pronkstukken, zoals doopvont,
doophek, lichtkronen, bibliotheek, die alle een
gedetailleerde beschrijving behoeven, maar die
buiten dit bestek vallen.

De geplande restauratie
Na de restauratie van 1939 onder leiding van Jan
de Meyer zijn de gebouwen weer dringend aan
restauratie toe. Helaas is er tot op heden geen
bestek te vinden waarin precies is aangegeven
wat er exact aan de panden is gebeurd. Alhoewel
het archief van de kerk goed gedocumenteerd in
het Rijksarchief is opgeborgen, is het tijdrovend
om deze archieven inzake restauratie en verbou-
wing door te nemen.
Er is een restauratieplan gemaakt in verschil-
lende fases. Want helaas, ofschoon dit beter zou
zijn, kan deze restauratie niet in één keer worden
uitgevoerd wegens het ontbreken van de finan-
ciële middelen. Vanaf 1979 zijn er al plannen tot
restauratie. De totale restauratiekosten in 1979
bedroegen ƒ 650.000,- voor alleen het groot on-
derhoud. De huidige kosten bedragen inclusief de
restauratie van het orgel, het altaar en de communie-
boek ƒ1.250.000,-. De stijging komt voort uit
loon- en materiaalverhogingen, btw-verhoging
alsmede het feit dat nu het altaar en orgel dienen
te worden meegenomen. Zoals mag worden ver-
ondersteld willen de kerkgemeente, inwoners van
Krommenie, Rijk en Gemeente het pand behou-
den.

Na tien jaar onderhandelen tussen kerk en Monu-
mentenzorg is door een aantal geïnteresseerden
de Stichting Vrienden van de Oud-Katholieke
Kerk opgericht. Deze stichting heeft ten doel de
benodigde gelden bijeen te brengen. In twee jaar
tijdheeft zij dooreen aantal akties bijna ƒ 100.000,-
bijeen gebracht.

Tachtig procent van de kosten dient door de over-
heid gesubsidieerd te worden. Dit gaat via meer-
jaren begrotingen met bedragen van ƒ 65.000,- per
jaar. Dit betekent dat zonder extra inkomsten het in
totaal 16 jaar zal gaan duren voordat de restauratie
voltooid is. Tot op heden worden er telkens deel-
opdrachten verstrekt. Zo is in 1987 door een gift ter
gelegenheid van de opening van de kantoor-
boekhandel fa. Knijnenberg te Krommenie de voorge-
vel gerestaureerd voor de somma van ƒ 90.000,-.
Ook de Rabobank in Krommenie steunt de stich-
ting met raad en daad. In 1991 is begonnen met het
funderingsherstel van het kerkgebouw, voor de
somma van ƒ 85.000,-. Het gebouw is nu voor
verdere verzakkingen gevrijwaard.

De restauratie is nu in twee fases gepland, te
weten:

I. Kerkgebouw: a. kapconstructie; b. gevels; c.
interieur; d. altaar; e. orgel.

II. Pastorie: a. kapconstructie; b. gevels; c. inte-
rieur.

Uitgangspunt bij de restauratie is het consolide-
ren van de gebouwen uit de tijd van 1939, omdat
we niet exact weten hoe het voor 1939 was. Ook
al zouden we graag een aantal details van De
Meyer weer ongedaan willen maken, we hebben
er uiteindelijk voor gekozen het zo te laten uit
respekt voor een tijdsopvatting.

Alleen het plafond van de kerkzaal zal weer in
oude staat worden teruggebracht alsmede de kleuren
van het interieur, altaar en communiebank.

Hoe de restauratie in tijdsbestek zal verlopen is
op dit moment nog niet bekend en is uiteraard
afhankelijk van de inlopende geldstroom. De
overheid zou wel sneller willen maar is ook aan
handen en voeten gebonden. De grootste angst
van de stichting is dat dat ook het huidige plan
aangetast zal worden door de bezuinigingen van
deze tijd.

Feit is dat ondanks de toegevoegde details van
Jan de Meyer, de kerk nog zo veel authentieke
onderdelen bezit en nog zo'n origineel interieur
heeft, dat het gehele complex het waard is om
voor het nageslacht behouden te blijven. Dat dit
nog veel energie en inspanning zal kosten staat
vast.

Om de stichting moreel en financieel te onder-
steunen kunt u donateur worden.

Hiervoor en voor bezichtiging kunt u een af-
spraak maken met pastoor Drs. K. Ouwens, tele-
foon 075-282309 of buro Valk 075-311707.

Hans Valk

Noten
( 1 ) R . Schillemans, Schilderijen in Noord-

nederlandse katholieke kerken uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw. in: De zeven-
tiende eeuw, jrg. 8, no. l 1992, p. 49.

(2) De Oud-Katholiek, 17 februari 1940,56e jaar-
gang, p. 55.

(3) De Oud-Katholiek, 17 februari 1940,56e jaar-
gang, p. 57.
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De Woosnap

Oudstijfselfabriek
"De Ceres", tegen de
koekfabriek Hille aan
de Oostzijde. Thans
parkeerterrein.

Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters 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?
Sjors van Leeuwen zette op verzoek van de redac-
tie van ANNO het pleidooi op schrift, waar hij
tijdens de jaarvergadering van de Vrienden van
het Zaanse Huis zoveel bijval mee oogstte.

Ach lieve tijd
Tien eeuwen Zaanstreek, de Zaankanters en
hun arme toekomst
'We kunnen de aandacht voor ons rijke verleden
zo het best levend houden.' Dit citaat is afkomstig
van burgemeester J. Bruinsma-Kleywegt in het
voorwoord van de eerste uitgave van 'Ach Lieve
Tijd'. Met dat 'zo' bedoelde zij: het uitgeven van
boeken en tijdschriften over de geschiedenis van
de Zaanstreek. Verder bestaat haar voorwoord uit
het aanprijzen van het Zaanoeverprojekt, winkel-
paviljoens op de Gedempte Gracht en andere

projekten. Het van
de pers doen rollen
van publikaties over
ons rijke verleden
is natuurlijk veel
goedkoper dan het
zich werkelijk be-
zighouden met de
stoffelijke resten er-
van.

Hierin schuilt vol-
gens mij een kardi-
nale denkfout van
Zaanstad, de ge-
meente die maar
niet in staat is om

zich naar buiten toe te profileren als iets bijzon-
ders. De kunstmatig samengevoegde stad pro-
beert nu al jaren naamsbekendheid te krijgen
door in zee te gaan met buitenlandse architecten
en door het bouwen en presenteren van futuristische
vernieuwingsplannen. Al die tijd laat Zaanstad
zijn grootste troef liggen om zich van anderen te
onderscheiden. Die troef bestaat uit de nog aan-
wezige schamele restanten van ons culturele ver-
leden.

Van Maastricht tot Tietjerksteradeel
Wat rest er eigenlijk nog van onze houten bebou-
wing, onze typische kleurstelling, onze feestda-
gen, onze streektaal, onze padbebouwing, onze
polderlandschappen en onze eigenzinnigheid ('Ik
zal wel es wille wete wie main dwinge ken').
Vraag de eerste de beste vreemdeling naar het
meest kenmerkende van onze streek. Hij zal dan
vast antwoorden: het Monumento Urbano van
Aldo Rossi, de paviljoens op de Gedempte Gracht,
de blauwe betonnen boog bij het station Zaandam
en de vleugels bij het Coentunnelviaduct. Maar
het zijn juist dergelijke elementen die van Maast-
richt tot Tietjerksteradeel Nederland tegenwoor-

dig bedekken. Zowel wegen, waterlopen, beplan-
ting, gebouwen als tradities zullen in het jaar
2000 een grijze eenheidsworst vormen. Zaanstad
(en ook Wormerland) doen hard hun best om
hierin hun partijtje mee te blazen (de beschuit-
toren werd ingewisseld voor de PTT-Toren).
Dat wat de Zaanstreek eens zo kenmerkend van
andere gebieden onderscheidde, wordt (enige
monumenten daargelaten) nog steeds systema-
tisch verwaarloosd en afgebroken. Restanten
worden gekoesterd in 'wildreservaten' zoals de
Zaanse Schans, Haaldersbroek en de Gortershoek.
Alles wat buiten die gebieden valt, is vogelvrij
verklaard om leeg te staan tot er brand gesticht
wordt, of om zo erg te verkrotten dat sloop erop
volgt. Geliefde vervangers zijn dan parkeerter-
reinen met een Herashek eromheen (zoals in de
Oostzijde te Zaandam).

De solitaire woningen, kerken, molens en pak-
huizen die de pech hebben buiten de reservaten te
staan, worden geconfronteerd met een landschap
en omgeving waar ze eigenlijk niet meer in thuis
horen (bijvoorbeeld De Held Jozua te Zaandam,
Het Pink te Koog aan de Zaan, De Ooievaar te
Zaandam, de accijnshuisjes te Zaandam en de
doopsgezinde kerk te Koog aan de Zaan).
Bij monumentenbehoud was (en is) er een sterke
aandacht voor gebouwen van de gegoede burge-
rij, terwijl arbeidershuisjes en speciale pakhui-
zen verdwijnen (bij voorbeeld het wal visvaartvleet-
huis te Koog aan de Zaan, stijfselpakhuis 'Ceres'
te Zaandam, huisjes aan het Krommenieërpad te
Wormerveer, en de huisjes van de gebr. Heisse op
het Kalf te Zaandam).

Projectontwikkelingsmaatschappij
Bij al deze ontwikkelingen heeft Zaanstad zich
altijd beperkt tot een vrij passieve rol; het voor-
trekkerswerk werd gedaan door particulieren zo-
als 'Vrienden van het Zaanse huis', 'Frans Mars',
'De Zaansche Molen', 'De Vogelwacht' enzo-
voort.
Het wordt tijd dat deze verenigingen en stichtin-
gen rond de tafel gaan zitten om zich te weer te
stellen tegen verdere teruggang van onze streek
door de steeds maar voortschrijdende schaalver-
groting (met nu het ROA-monster, dat ons mis-
schien opslokt als voorstad van Amsterdam!).
Huizen, molens, sluizen, sloten, houten hekjes,
veenweidegebieden, luilak, derde Pinksterdag,
paden, in verdan bouwen, de taal; zij hebben alle
met elkaar te maken.

Naast de Stichting 'Behoud Zaans Streekeigen'
wordt het misschien tijd voor een zaanse projekt-
ontwikkelingsmaatschappij die kapitaal steekt in
bovengenoemde zaken. Want alles van waarde is
nog steeds weerloos!

Sjors van Leeuwen (Anno 1961),
Braakdijk21b,
1509 BT Zaandam.
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Boekrestauratie: een vak apart
Stel, u bent in het bezit van een Statenbijbel. Een
kostbaar familiebezit, dat echter door het ge-
bruik, ouderdom en vochtaanslag zó is aangetast,
dat u het bijna niet meer open durft te slaan. Of:
uw Zaanlandsche Arcadia (Soeteboom), dan wel
Zaanlandsche Dorpen (Loosjes) staat op het punt
van desintegratie. Wat doet u dan? Wilt u uw
kostbare bezit in goede staat aan de volgende
generatie doorgeven, dan kunt u niets anders dan
naar de restaurateur gaan. ANNO 1961 sprak met
de enige in Zaanstad gevestigde professionele
boekrestaurateur , de geboren en getogen
Krommenieër Erik Schots.

'Als ik ga restaureren, dan moet ik eerst de reden
weten', zegt Schots. 'Moet het een technische
restauratie worden, waarbij al het gerestaureerde
zichtbaar is, of een esthetische, waarbij ik mijn
werk zoveel mogelijk onzichtbaar moet maken.'
Als hij daarover is ingelicht, gaat hij aan het
werk.

Erik Schots (42) werkt al ruim twee decennia 'in
het vak'. Na een basisopleiding binden en de
nodige zelfstudie was zijn formele opleiding vol-
tooid. 'De officiële restaurateursopleiding is in
Nederland pas in 1978 begonnen', vertelt hij. Om
meer kennis over het oude boek op te doen ging
Schots bij De Slegte in Amsterdam werken. Dat
was vóór de grote brand, in de tijd dat De Slegte
nog een gerenommeerd antiquariaat had. Al snel
werd het Schots duidelijk dat hij bij de hoofdste-
deli jke boekhandelaar we in ig doorgroei-
mogelijkheden had. In 1973 begon hij voor zich-
zelf. Kort daarop bood Knijnenberg hem de mo-
gelijkheid een ruimte te huren. Sindsdien woont
en werkt hij op het terrein van de drukkerij in
Krommenie.

Restauratie
'De analyse van de schade is een belangrijke
eerste stap', zegt Schots. Boeken kunnen door
gebruik, vocht en schimmel, rook, vuur, insek-
ten, muizen, verdroging, et cetera zijn aangetast.

Ook wordt gekeken naar de boekconstructie en
wat daar in de loop van de eeuwen aan is veran-
derd. Vervolgens haalt hij het boek (voor zover
nodig) uit elkaar en kijkt hij welke onderdelen
nog bruikbaar zijn. 'Ik probeer zoveel mogelijk
het oorspronkelijke materiaal weer te verwer-
ken.'
De eigenlijke restauratie begint met het schoon-
maken en restaureren van beschadigde bladzij-
den en katernen. 'Soms komen de meest wonder-
lijke dingen uit de boeken en banden. Regelmatig
vind ik stroken met vroege handschriften. Dat
zijn stukken perkament die ter versteviging in het
boek zijn aangebracht, of waarop de katernen zijn
genaaid. Andere boeken zijn weer 'op touwen'
gebonden.'
Illustratief voor hetgeen Schots in boeken en
banden vindt, is de ingelijste verzameling van
allerhande voorwerpen, die in zijn werkruimte
hangt. Bankbiljetten, ex-libris, gedroogde vlin-
ders en bloemen en allerlei soorten papier zitten
in de lijst. 'Het vreemdste dat ik eens in een bijbel
heb gevonden, was een gemummificeerde plak
ham. Misschien had ooit een kind zo'n vijftig jaar
geleden daar geen trek in en de ham stiekem in het
boek verstopt. Het boek was niet meer schoon te
krijgen. Hoe dichterbij je bij de ham kwam, des te
donkerder werden de bladzijden.'

Lijmen
Na restauratie van het boekblok (waarbij het vaak
op nieuwe touwen of stroken perkament of linnen
wordt genaaid) volgt het lijmen. De oude lijm is
vaak verpulverd. Schots gebruikt meestal stijfsel
en warme beenderlij m. Dan volgt het' rondzetten'.
'Met een houten hamer klop ik het boekblok tot
het een lichte ronding krijgt'. Ook het inslaan van
de kneep, de uitspringende rand aan de achter-
zijde van het boek om de 'borden' (harde kaft) in
te leggen, gebeurt met behulp van een houten
kamer. Over de rugzijde plaatst hij ter verstevi-
ging strookjes linnen. Het boekblok wordt tot slot
op de kop- en staartkant voorzien van de zoge-
naamde kapitaalbandjes, gevlochten draden om
de rug tegen stoten en binnendringen van stof te
beschermen. Vervolgens kunnen de borden, on-
der meer door touwen door gaatjes in het bord te
trekken, worden bevestigd. Ook wordt linnen
gebruikt om de beide boekdelen aan elkaar te
verbinden.

Bekleden
De volgende stap is het bekleden van de band.
Hierbij moet zoveel mogelijk van het oude leer
worden gebruikt. Nieuw leer moet uitgebreid
worden voorbewerkt, het moet op de randen en de
rug worden 'bijgeschaafd'. Schots: 'Leer is op de
plaats van de inslagen vaak te dik. Als je het niet
bijwerkt dan scharniert het boek slecht. Het staat
ook lelijk".
Het nieuwe leer wordt op kleur gebracht en daarna
ingevocht, op de rug gelijmd en gespannen. Na
een half uur in een staande pers plakt Schots het
leer om de voor- en achterkant heen. Hij slaat het

834



leer om het karton, laat het boek enige tijd in een
pers drogen, plakt de schutbladen vast aan de
band en stopt het geheel een etmaal in een pers.
Dan is het boek bijna gereed. Een van de laatste
handelingen is het aanbrengen van het eventuele
hang- en sluitwerk. Tot slot wordt het gehele
boek met een conserveringsmiddel behandeld.
Al met al neemt een omvangrijke restauratie
ongeveer twee weken in beslag.
'Ik heb een uiteenlopende klantenkring', zegt hij.
'Ik krijg bijbels, atlassen, manuscripten en aller-

lei boeken van archieven, bibliotheken, particu-
liere verzamelaars, kerken, maar ook van mensen
die een enkel boek in hun bezit hebben en dat
willen laten restaureren. Ik heb diverse malen
boeken van Soeteboom, en Loosjes en ook veel
molenhoeken hersteld. Ook 19e- en 20e-eeuwse
boeken krijg ik regelmatig onder handen. Want
ook boeken van na 1800 zijn soms aan restauratie
toe.'

Ger Jan Onrust

Een klein juweel
Een paarsblauw doosje in boekvorm, versierd
met goudstempeling. Bovenop in het midden en
borduurwerkje van kralen: middenin een rose-
rode roos waaromheen kleine motieven in wit,
lichtblauw, goud en rood. De achtergrond is don-
kerder blauw. Binnenin bevinden zich 22 losse
blaadjes; ieder blaadje is een klein kunstwerk. Op
de meeste blaadjes heeft de schenker met zijde of
met kralen een of meerdere bloemen geborduurd.
Behalve het kunstwerkje staan op bijna alle blaadjes
de namen van de schenkers, de woonplaats en het
jaartal vermeld. Op een enkel blaadje staat een
kort versje geschreven. De blaadjes zijn vervaar-
digd tussen 1845 en 1867. Doordat de naam van
de schenker van dit album aan het museum,
voorkomt op de blaadjes, weten we dat de eige-
naar of vermoedelijk de eigenaresse van dit al-
bum afkomstig is uit de Zaanstreek. Vijf van de
makers van de blaadjes komen ook uit de
Zaanstreek, te weten Elisabeth Buys, M. Francken
en T. de Jager uit Westzaan en C. Veen en M.
Smit uit Koog aan de Zaan. Een groot deel van de
andere schenkers is afkomstig uit Rotterdam en
omgeving. Aan de namen is te zien dat er meer-
dere personen uit dezelfde families afkomstig
zijn. Waarschijnlijk zijn het allemaal vrienden en
familieleden van de eigenares.

Het doosje of boekje staat in zijn soort bekend
onder de naam album amicorum, letterlijk 'lijst
van vrienden'. Het album amicorum is de voorlo-
per van het huidige poëziealbum en het gebruik
hiervan dateert al uit de 16e eeuw.' Hoewel te-
genwoordig voornamelijk in gebruik bij kinderen
is het lange tijd een bezigheid geweest van vol-
wassenen. In eerste instantie van studenten en
adellijke dames, later, in de 19e eeuw vooral van
jongedames en daarna van kinderen. Boeken in
verschillende formaten werden gevuld met ge-
leerde citaten, geschilderde wapens, tekeningen
en ander beeldmateriaal. Pas in de 18e eeuw werd
het uiterlijk meer gestandaardiseerd en krijgt het
album een langwerpig formaat van circa 12 x
18,5 cm. In de 19e eeuw, de tijd van het hierboven
beschreven boekje, verandert het uiterlijk van de
alba opnieuw. Ze worden losbladig, kleiner van
formaat en in plaats van een boek, gaat men over
op doosjes in boekvorm. Om de blaadjes gemak-
kelijk uit het doosje te kunnen halen, zat op de
bodem een stuk lint dat langs de blaadjes omhoog

2 blaadjes uit het besproken Album Amicorum
(Foto W. de Jong).

steekt. In het beschreven exemplaar is er nog een
klein stuk lint over.

Hoewel een deel van de blaadjes volgens een
standaardpatroon gemaakt zijn (en de versjes
standaardversjes) en niet uitblinken in artistici-
teit, is zo'n album amicorum een stukje volks-
kunst en geeft het een aardige indruk van de wijze
waarop in de 19e eeuw vriendschap getoond
werd:
'De reinste vriendschap die ons 't leven
Veraangenaamt, den tijd verkort,
Is ons tot heil en vreugd gegeven,
Waar zij opregt gevonden wordt.2

Alice van Diepen

Noten
(1) Thomassen, K. (eindredactie) Alba Amicorum.

Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet.
Maarssen/'s-Gravenhage 1990.

(2) Gedeelte uit een van de versjes uit het bespro-
ken album amicorum.
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Portret van ... Reint Laan Fonds

Schilderij van burge-
meester Reint Laan door
G.N. Wondt, 1979.
Hangt tussen de andere
burge-mee stersportretten
van Zaanstad in het ge-
meentehuis te Zaandijk
(Foto Wim de Jong, 1993)

Dit keer in de serie 'Portret van ...' de bel icht ing
van een Zaans fonds. Een fonds dat eigenl i jk niet
erg veel bekendheid geniet: het Reint Laan Fonds.
Nog minder bekend is, dat het is voortgekomen
uit het Publ ikat iefonds gemeentearchief. Het oor-
spronkelijke Publ ikat iefonds is in 1978 in het
leven geroepen met al s doel de door het gemeente-
archief uit te geven publ ikat ies over de historie
van de Zaanstreek h ie ru i t te f inancieren.
De eerste subsidiering betrof het werk van Prof.
Dr. A. van Braam, genaamd West/aandam in de
t i j d van de Republ iek. Deze publ ikat ie was tege-
li jk het eerste (en tevens het laats te) nummer in de

toen nieuw verschenen reeks 'Bouwstenen tot de
geschiedenis van Zaanstad'. Door wijziging van
naamgeving en doelstell ing alsmede het ontbre-
ken van de cont inu ï te i t , heeft de/e reeks helaas
maar een kort bestaan geleid.

Bij wijze van hommage is de tenaamstel l ing van
het fonds in 1980 gewijzigd in Reint Laan Fonds.
Burgemeester Reint Laan (van 1968-1974 van
Zaandam en van 1974-1979 van Zaanstad) was
namel i jk zo aardig om het toen al nie t geringe
inzamelingsbedrag voor z i j n afscheid van zo'n
f25.000,- in dit fonds te storten.

Ook werd toen besloten de criteria voorde pub l i -
katies wat ru imer te stel len. Behalve wetenschap-
peli jke zouden ook niet-wetenschappelijke wer-
ken in aanmerking kunnen komen, zoals zich in

de Zaanstreek afspelende romans (b .v . van Cor
Bruijn en Jan Mens). Aan beide moest echter wel
een historisch bronnenonderzoek ten grondslag
liggen.
Eveneens bleef het voorwaarde dat de publ ika l ies
een toegevoegde waarde moesten hebben op de
reeds aanwezige.

Het fonds wordt beheerd door het college van
burgemeesteren wethouders, bijgestaan dooreen
speciaal daartoe ingestelde commissie ter ad-
visering. De adviescommissie bestaat uit 5 leden,
te weten l lid uit het college (tevens voorzitter),
l lid is de gemeentearchivaris (tevens secretaris)
en 3 leden zijn deskundig op of geïnteresseerd in
het gebied van de Zaanse historie.

De gemeente zorgt ervoor dat het fonds jaar l i jks
aangevuld wordt. Aanvankel i jk werd hierin steeds
een bedrag van f 10.000,- gestort. Door de voort-
gaande bezuinigingen werd het bedrag eerst ge-
halveerd, zelfs in 1983 even stopgezet en vervol-
gens voortgezet (tot nog toe) met een j aa r l i j k se
storting van f 4.000,-.

Reeds vele Zaanse publ ikat ies z i j n uit dit fonds
gesubsidieerd, zowel bekende via de boekhandel
als minder bekende via het zgn. 'grijze c i rcu i t ' .

Om maar een aantal voorbeelden te noemen:
Den derden dach, een boek over de polder Westzaan
van mw. Dr. M.A. Verkade; De Kerk in het
midden door G. Oosterbaan; Onvoltooid verle-
den, een gezamenlijke produktie van Henk Roovers
en Piet Hein Zijl met als doel de Zaanse streek-
geschiedenis in het onderwijs te brengen; Ge-
bouwd in de Zaanstreek, eveneens een co-produktie,
van de heren J. Schipper en S. de Jong; Het dag-
verhaal van Aafje Gijsen door J.W. van Santé
(mede hierdoor genomineerd met de Cul ture le
Prijs van Zaanstad); Emancipatie in de Zaanstreek,
recentelijk verschenen uitgave over twee eeu-
wen Zaanse nutsdepartementen van de hand van
P.N. Helsloot; én het zojuist tegen voorinteken-
prijs aangeboden boek over de geschiedenis van
het Zaanse amateurtoneel. De burger in de huid
van een ander door R. Kooijman.

Daarnaast zijn ook aan aardig wat instant ies gif-
ten gedaan of renteloze leningen verstrekt om een
historisch waardevolle uitgave te kunnen bewerk-
stell igen. Hierbij val t te denken aan onder meer:
de Vereniging vrienden van het Zaanse Huis voor
b.v. de themanummers van ANNO 1961; de Ar-
cheologische Werkgemeenschap Nederland, afd.
Zaanstreek e.o. ten behoeve van hun pub l ika t i e
De Zaanstreek archeologisch bekeken; de f irma
Blees naar aanleiding van hun jub i leumui tgave
Blees aan de Westzijde; eveneens vanwege j u b i -
lea de Bewonerscommissie w i j k Poelenburg (10
jaar) en de R.K. parochiekerk H. Maria Geboorte
te Wormerveer (75 jaar); de Historische Werk-
groep Oud-West Zaandam ten aanzien van hun
padboeken-serie (ter i n s c h r i j v i n g l igt op het mo-
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ment het deel over het Hollandse pad/Ossepad).
En dit is nog maar een greep.

Wel moge uit deze opsomming blijken dat het
fonds er voor een ieder is. Door haar bestaan
wordt in ieder geval de mogelijkheid geboden,
dat voor de Zaanstreek waardevolle historische
publikaties uitgegeven kunnen worden.

Voorts probeert de commissie Reint Laan Fonds
een stimulerende en enthousiasmerende rol te
hebben om dergelijke publikaties te bevorderen.
Zo heeft zij in 1989 al een aanzet gegeven om de
Zaanse cultuur-historische verenigingen te sti-
muleren te gaan samenwerken aan een gezamen-

lijk Zaans periodiek. Dit heeft inmiddels geresul-
teerd in een - zij het nog enigszins schoorvoe-
tende - samenwerking tussen de redacties van
ANNO en MET STOOM (van de MBTZ) in de
vorm van een gemeenschappelijk thema (De
Zaanoevers) voor beider kerstnummers eind vo-
rig jaar.

De eerste stap is gezet tot hopelijk een nog
nauwere samenwerking waarbij zich ook andere
aanverwante Zaanse verenigingen zullen gaan
aansluiten.

Voor meer informatie:
mw. T. de Groot (secretaris) tel. 075 - 552233

Boekennieuws
Het einde van 1992 en het begin van dit jaar
bracht weinig nieuwe publikaties. Daarom het
kortste boekennieuws sinds tijden.
Ter gelegenheid van de ingebruikname van het
gebouw 'De Kringloop' door de dienst Milieube-
heer van Zaanstad is een fotoboekje over de
ontwikkelingen binnen deze gemeentelijke dienst
op de markt gebracht. De samenstellers waren erg
afhankelijk van het beschikbare beeldmateriaal,
waardoor een wat scheef (veel Zaandam, veel
relatief nieuw) beeld ontstaat. De vlag ' 1 1 1 jaar
milieubeheer in Zaanstad' (de ondertitel) is dui-
delijk te pretentieus. Toch een aardig boekje voor
de verzamelaar.

Peter Roggeveen schreef enige tijd geleden een
aantal krante-artikelen over Zaankanters die in
het Nederlands voetbalelftal speelden. Amor Vincit
Omnia heeft er een boekje (met meer illustraties
dan in de dagbladpublikatie) van gemaakt. Het
blijven echter duidelijk op zichzelf staande arti-
kelen.

Ger Jan Onrust

Genoemd zijn:
R. Voorthuizen, C. van Dalsum, P. Keijzer, H.
Puttenaar (samenstelling), Van Vuilnisbelt tot
Kringloop, 111 Jaar Milieubeheer in Zaanstad.
Dienst Milieubeheer Zaanstad, Zaanstad 1992,
100 bladzijden, Prijs ƒ 29,90.
P. Roggeveen, Zaankanters in Oranje, Zaanse
voetballers in het nationale shirt. Zaanse Histori-
sche reeks deel 12. Amor Vincit Omnia, Westzaan,
1992, 88 bladzijden. Prijs ƒ 22,50.

Bij '75jaar Vrijwillige Brandweer Zaandijk 1917-
1992' (besproken in Anno 124) is ten onrechte de
naam van de onderzoeker de heer P. Husslage
niet genoemd. Husslage heeft 7 jaar onderzoek
gedaan naar de geschiedenis van de lokale brand-
weer.
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samenge-
steld uit de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek en De Zaanse Gezinsbode.

3 november
Met de restauratie van paltrokmolen De
Held Jozua in het voormalige Westzijder-
veld van Zaandam kan waarschijnlijk in
het voorjaar van 1993 begonnen worden.
Sponsoracties werden voorbereid, die het
gat in de begroting moeten opvullen. De
totale restauratiekosten bedragen 1,3 mil-
joen gulden.

3 november
Het beoogde nieuwe bestuur van de nieuwe
Stichting de Zaanse Schans zoekt sponsors
voor het verplaatsen van de voormalige
rijstschuur van Meypro aan de Oostzijde te
Zaandam. Op de Schans moet het pakhuis
als bezoekerscentrum worden ingericht.
De kosten worden geraamd op 1,8 miloen
gulden; 1,2 miljoen daarvan zou kunnen
worden gefinancierd uit de nieuwe
exploïtatie-opzet van de Schans. Het nieuwe
bestuur ging in principe akkoord met een
gemeentelijke bijdrage van Zaanstad van
l ,3 miljoen gulden voor de verzelfstandi-
ging van de Schans.

7 november
Vier Lassie-panden aan de Veerdijk te
Wormer worden de komende jaren voor
4,5 miljoen gulden opgeknapt. Een voor-
stel daartoe aan Provinciale Staten was in
voorbereiding; de verwachting luidde dat
de provincie met forse subsidie zal komen.

9 november
Met een receptie werd de viering van het
175-bestaan van de Zaanse vrijmetselarij
officieus afgesloten. De officiële afslui-
ting zou enige dagen later volgen met de
heropvoering van het Open Loge Ritueel,
zoals dat op 13 november 1817 moet heb-
ben plaatsgevonden.

10 november
In het pand Dam 2 te Zaandam - een
ontwerp van Zaandams stadsarchitect L.J.
Immink en thans een gemeentelijk monu-
ment - wordt door exploïtatiemaatschappij
De Purmer een grand café, een bistro en
een feestzaal gevestigd. Met de renovatie/
verbouwing is een bedrag van circa 2,7
miljoen gulden gemoeid.

13 november
Begonnen werd met de voorbereidingen
van de sanering van het terrein aan de
Stationsstraat, waar tot voor kort de pan-
den van verzekeraar Vezeno stonden. De

grond is vervuild met zware metalen, ver-
moedelijk door een molenbedrijf dat er
ooit werd uitgeoefend.

16 november
De beeldbepalende combinatie van kerk
en kosterij bij de nederlands hervormde
kerk aan het Noordeinde te Wormerveer
staat onder bedreiging. De kosterij ver-
keert in zeer slechte staat, maar het kerkbe-
stuur van de gereformeerde federatie Sa-
men op Weg heeft geen geld voor restaura-
tie. Tegen het voornemen van B. en W. van
Zaanstad om het pand op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen heeft de ker-
keraad bezwaar aangetekend. Men wil dat
het pand komt op de monumentenlijst van
het Rijk, dat echter in monumentenbehoud
prioriteit geeft aan 'de nieuwe bouwkunst'
(uit de perioden van na 1850).

19 november
De restauratie van de nederlands hervormde
kerk te Oostzaan naderde z'n voltooiing.
Met de opknapbeurt van de toren was een
bedrag van ongeveer een ton gemoeid.

21 november
De bezwaarschriften tegen de bouw van
een winkel en twee woningen tussen het
Schoolpad en de Guisweg - hoek Lagedijk
- te Zaandijk zijn door de gemeente onge-
grond verklaard. Een aantal omwonenden
vreesde parkeeroverlast en aantasting van
het beschermde dorpsgezicht Gortershoek.
In het winkelpand wordt een zaak in mo-
tor-accessoires gevestigd. Dat de bezwa-
ren pas eenjaar na de toestemming van de
commissie stadsontwikkeling ongegrond
werden verklaard, hing samen de goed-
keuring die de gemeente eerst moest krij-
gen van de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg.

25 november
De restauratiepot voor monumenten in
Zaanstad is nagenoeg leeg tot 2006. Dat
geldt zowel de pot voor de rijksmonumenten
als die voor de gemeentelijke. De budget-
ten tot 1998 zijn al verbruikt; de daarop-
volgende jaren zijn reserveringen gedaan
voor de restauraties van de voormalige
raadhuizen te Zaandam en Zaandijk en van
Dam 2 te Zaandam.
De Doopsgezinde Gemeente te Koog (die
haar vermaning aan de Lagedijk thans res-
taureert) en vereniging De Zaansche Mo-
len lijken de eerste slachtoffers van deze
situatie. De verwachte rijkssubsidie van
ongeveer tachting procent voor de restau-
ratie van de vermaning, bleek in werke-
lijkheid nihil. De 140 lidmaten van de

gemeente dragen nu de voorfinanciering
van circa drie ton, hetgeen een jaarlijkse
rentelast van circa ƒ 30.000 betekent. Ver-
eniging De Zaansche Molen heeft nog een
aantal subsidies voor lopende restaura-
ties; daarna is het geld op. Het voortbe-
staan van molenmakerij Saendijck staat
als consequentie daarvan onder bedrei-
ging-

28 november
De spelling van oude straatnamen in
Zaanstad werd ter discussie gesteld, nadat
de Lagedijk (zonder n) te Koog een straat-
naambordje met als spelling Lagendijk
(met n) kreeg. Daar was over nagedacht;
de gemeente heeft besloten zoveel moge-
lijk de historische spelling voor oude stra-
ten te hanteren. Hiermee lijkt volgens
sommigen de volstrekte chaos losgebar-
sten. De Lagedijk te Koog werd in het ver-
leden ook geschreven als: Lagendijck,
Laghendijck, Leeghendijck en Lage Dijk,
terwijl ook de naam 'Weg' in gebruik
was.

4 december
De provincie onderzocht of het histori-
sche pakhuis De Vrede aan de Zaandamse
Oostzijde op de provinciale monumenten-
lijst kan worden geplaatst. Het pakhuis
moet wijken voor een bedrijfshal van
Meypro en wordt mogelijk bestemd tot
bezoekerscentrum in de Zaanse Schans.
Het provinciale onderzoek moet uitwij-
zen of De Vrede op de Schans ook nog
monumentwaardig is. Het onderzoek werd
ingezet nadat de Vereniging tot Behoud
van Monumenten van Bedrijf en Tech-
niek de noodklok luidde over het snel
teruglopen van het aantal achttiende- en
negentiende-eeuwse pakhuizen op de
Zaanoevers (in vijftien jaar van zeventig
naar 34).

22 december
Gedurende een periode van anderhalfjaar
heeft de provincie bouwwerken laten re-
gistreren uit de periode 1850-1940, die
mogelijk in aanmerking komen voor be-
scherming als 'jong monument'. Met pen
en camera werden in Zaanstad 422 bouw-
werken geregistreerd, in Wormerland 62
en in Oostzaan 57. Daarvan zal uiteinde-
lijk zo'n tien procent door Rijk, provincie
of gemeente worden beschermd.

29 december
Op de laatste openingsdag van het jaar
kon het Natuurhistorisch Museum aan de
Thijssestraat te Zaandam de tienduizend-
ste bezoeker verwelkomen.
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31 december
Het dekriet van oliemolen De Zoeker aan
de Kal verringdijk bij de Zaanse Schans (in
totaal vijftig kubieke meter) werd vervan-
gen. De molenaars hadden al geruime tijd
last van lekkage. De nieuwe rietlaag gaat
zo'n zestig tot zeventig jaar mee.

4 januari
De tegenwoordige Dorpsstraat van
Westzaan heeft in het verleden meer wes-
telijk gelegen. De verschuiving van de
weg heeft mogelijk omstreeks 1357 plaats-
gevonden. Dat is de voorzichtige en voor-
lopige conclusie van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland afdeling
Zaanstreek, naar aanleiding van een groot-
scheeps veldverkenningsonderzoek en een
bronnenstudie.

8 januari
De kans dat de Zaanse veenweidegebieden
zullen transformeren tot een veenmoeras
lijken groter en groter te worden.
Een woordvoerder van Staatsbosbeheer
stelde dat over tien jaar wellicht geen en-
kele boer meer in het Zaanse polderland
zijn bedrijf wil uitvoeren, terwijl een woord-
voerder van het ministerie van Landbouw
zei dat behoud van de Zaanse veenweide-
gebieden op korte termijn, bebouwing met
woningen op lange termijn zal veroorza-
ken.

11 januari
Ruim 240 jaar administratie van de ge-
meente Oostzaan werd bestemd voor over-
dracht aan het gemeente-archief van
Zaanstad. Het betreft de gemeentelijke
administratie van vóór 1933.

12 januari
De bewoners en ondernemers van de Zaanse
Schans klaagden dat zij tot dan toe te
weinig bij de verzelfstandiging van de
Zaanse woonbuurt waren betrokken. Zij
stelden geen hek om de buurt te willen en
eisten bescherming tegen de verkoop van
bewoonde panden.
Welzijnswethouder Brinkman van Zaanstad
- op dat moment nog bestuurder van de
Schans - zegde toe er bij het nieuwe be-
stuur op aan te dringen tijdig overleg met
de bewoners en ondernemers te voeren.

13 januari
Gedeputeerde J. Achterstaat haalde tijdens
de presentatie van het schetsontwerp voor
de herinrichting van de natuur rond Westzaan
uit naar de bestuurlijke chaos rond de Zaanse
veenweidegebieden. Plannen van verschil-
lende overheden staan haaks op elkaar.

Het Rij k heeft in het Structuurschema Groene
Ruimte aanbevelingen gedaan voor de
vorming van veenmoerassen in de streek,
hetgeen in volstrekte tegenspraak is met
het provinciaal streekplan (dat uitgaat van
behoud van het open karakter van de veen-
weidegebieden) en de Vierde Rijksnota
Ruimtelijke Ordening (bebouwing met vele
duizenden woningen).

14 januari
De negentien populieren rond het kerkje
van Krommeniedijk werden gekapt. De
bomen waren veertig jaar oud en geheel
uitgegroeid; ze werden vervangen door
twintig iepen.

16 januari
Het voormalige verzorgingstehuis De Kogge
aan het Zuideinde te Koog wordt omge-
bouwd tot hotel. De eerste gasten worden
rond Pasen verwacht.

16 januari
De basiskaart van gemeente Zaanstad kwam
gereed na zeven jaar werk door medewer-
kers van de afdeling landmeting en kadas-
ter van de gemeente.
Bijna tot op de centimeter nauwkeurig zijn
alle sloten, wegen en leidingen in de ge-
meente in kaart gebracht. De kosten daar-
van bedroegen 6,5 miljoen gulden, waar-
van de gemeente ƒ 2 miljoen betaalde.

23 januari
Gemeente Zaanstad kwam de bewoners
van de Zaanse Schans deels tegemoet in
hun eisen over de verzelfstandiging van de
Schans. Zij krijgen een vertegenwoordiger
in de commissie van advies en er komt
geen hek om de historische woonbuurt.
Dat werd duidelijk toen de gemeenteraad
van Zaanstad akkoord ging met de raam-
overeenkomst over de voortzetting van de
exploitatie van de Schans door een nieuwe
stichting.

27 januari
Een gemeentelijke werkgroep van Zaanstad
voert een onderzoek uit naar de mogelijk-
heid om op een termijn van vier tot zeven
jaar een Zaans Museum in de gemeente te
vestigen.
Voor een locatie was aan het begin van het
onderzoek nog niet gekozen, maar gemeld
werd dat de voorkeur sterk uitging naar
een plaats op of nabij de Zaanse Schans.

De opdracht tot het onderzoek werd gege-
ven door het college van B.&W., daags
nadat het akkoord ging met de gemeente-
lijke Museumnotitie.

l februari
Aan de gevel van het Czaar Peterhuisje te
Zaandam werd een plaquette van Prins
Bagration onthuld, een der reisgenoten
van Czaar Peter in 1697. Naar bij de ont-
hulling werd gezegd, zou deze prins ook
enige dagen in het huisje aan het Krimp
hebben gelogeerd. Eregasten bij de ont-
hulling waren nazaten van de zeventiende-
eeuwse bezoeker: prins Georgia Bagration
en grootvorstin Maria Vladimirovna.

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

Jan Pieter Woudt
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Culturele agenda
april 1993
Tentoonstelling 'Nederland en de ijstij-
den': Openbare Bibliotheek Oostzaan
Zuideinde 101
(open: ma/vr van 14.00-17.30, ma en do
18.30-20.30, vr. 10.00-12.00 uur).

april 1993
Dialezing, discussieavond 'Het veenweide-
gebied Wormer- Jisperveld':
Georganiseerd door Natuurmonumenten
in samenwerking met de Stichting De Poel-
boerderij, Veerdijk 106 te Wormer.
13 april in 'Het Moriaanshoofd' te Wormer
20 april in Dorpshuis 'De Lepelaar' te
Jisp.
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

3 apr 1993 - 2 mei 1993
Expositie t.g. v. 50 jaar'VB W Zaanstreek':
in samenwerking met Vogelwacht
Zaanstreek van het werk van J. Weenink,
een bekende tekenaar van vogels. Ook
dia- en filmvoorstelling.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur, za van 14.00-17.00 uur en zo
van 13.00-17.00 uur).

2 mei en 6 juni 1993
Literaire rondvaart door het Wormer- en
Jisperveld: Culturele Raad Oost-Knollen-
dam Vertrek 12.00 uur watersportcentrum
Nieuw Weromeri Poelweg l Wormer.
(kosten f 20,-; tel: 02982-6686).

4 apr 1993 - 20 juni 1993
Tentoonstelling ' 15 jaar Oudheidkundige
Vereniging Graft en De Rijp'.
Rijper Museum 'In 't Houten Huis', Jan
Boonplein 2 te De Rijp.

17 apr 1993 - medio sep 1993
Fietsroute 'Poëzie in het landschap': 25
km door de Zaanstreek langs 14 borden
met een gedicht. Route a f 3,50 verkrijg-
baar bij deZaanse VVV, Gedempte Gracht
76 te Zaandam en bibliotheken.

17 apr 1993 -18 apr 1993
Museum weekend: Kijkdozen van kinde-
ren in de musea op de Zaanse Schans.
Alle musea korting.

18 apr 1993
Tentoonstelling 'Tropische Vlinders':
Natuurhistorisch Museum 'E. Heimans',
Thijsestraat l te Zaandam.

20 apr 1993
Lezing van dhr. R.A. Iterson over 'genea-
logisch onderzoek naar Schotse voorou-
ders', Schotse tradities, kleding, regimen-
ten, handels contacten e.d.'
Georganiseerd door de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging afd, Zaanstreek-
Waterland.
Zaal Vlaar, Koemarkt 11 -13 te Purmerend.
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

20 apr 1993
Lezing van Drs. B. van Geel bioloog ver-
bonden aan de UVA over 'De betrekking
tussen plant en dier in hun omgeving'.
Deze wisselwerking kan ons inzicht ge-
ven in het landschap van lang geleden
(paleo-oecologie). Het onderzoek is ge-
richt op de bewoningsgeschiedenis van
Noord-holland.

Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afd. Zaan-
streek e.o. Werkruimte AWN in oude raad-
huis Assendelft, Dorpsstraat 370.
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

l mei 1993 - l sep 1993
Expositie over Brakke veen weidegebieden
in Zaanstreek/Waterland. Tevens exposi-
tie van weidevogelsprenten van R. Stuur-
man en J. Bakker uit de Atlascollectie van
het Gemeentearchief Zaanstad.
Stichting De Poelboerderij, Veerdijk 106
te Wormer. (open: 9.30 - 16.30 uur).

mei 1993
Tentoonstelling 'Anti racisme': Openbare
Bibliotheek, Kemphaanstraat 131 te
Wormer. (open: gebruikelijke openings-
tijden, tevens op dinsdagavond 4 mei 1993).

8 mei 1993
Lezing van dhr. J. W. Zondervan over 'Het
Nederlands fotoportret 1860-1915'. Ge-
organiseerd door de Nederlandse Genea-
logische Vereniging Afd. Zaanstreek-Wa-
terland.
Zaal 'De Aansporing', Stationsstraat 17 te
Zaandam,
(aanvang 11.30 uur; toegang gratis).

15 mei 1993 - 13 juni 1993
Expositie van het werk van Jac. J. Koe-
man (1889-1978). Koeman kreeg onder
meer bekendheid door zijn prachtige il-
lustraties voor de Verkade albums.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan.

(open: di/vr van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur, za van 14.00-17.00 uur en zo
van 13.00-17.00 uur).

28 mei 1993 -1 aug 1993
Tentoonstelling 'Zaans Landschap': met
schilderijen en gedichten.
Zaans Historisch Museum, Lagedijk 80 te
Zaandijk.
(open: di/vr van 10.00-12.00 uur en 1.00-
16.00 uur, zo 14.00-16.00 uur).

26 juni 1993 - 3 okt1993
Expositie 'Zaans Zilver'. Een gezamen-
lijk project van het Molenmuseum en de
vereniging tot behoud van Monumenten
van Bedrijf en Techniek Zaanstreek.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur, za van 14.00-17.00 uur en zo
van 13.00-17.00 uur).
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BOUWBEDRIJF TH. §T

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

KLASSIEK
EN MODERN

^M LEVERJN3
VAM ^ÖUT, PLAAT

ZO Wa. IN 3 RENEN
ALSINANPERE

ACHTERSLUISPOLDER-
RUSHOUTWEG 3 ZAANDAM.
TEL075-164222-164225.
FAX 075-701265.

HAUTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

HVM&S

H^SlS?f!Ï̂ OB6.Paltrokstraat 2^a^stncuin, telefoon 0251V__
anEgmondstraat 0, ̂  ——___——.———

EEN BEST
ADRES

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

/"*8ouww

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655



Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van ome eerste

nog steeds open.
Maar dan als museum
aan

«l»

Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


