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867 Beschilderde planken met
vogels en helderblauwe
luchten en diverse 18eeuws chinoiserie behangsels met fantasievogels, ranken en bloemen.
Deze interessante vondsten
kwamen boven water bij
de restauratie van het voormalig koopmanshuis aan
de Lagedijk. Drs. Carla
Rogge geeft in haar bijdrage een uiteenzetting van
deze onbekende fragmenten van decoratieve interieurafwerking in vroeger
tijden.
871 De restauratie van het voormalig raadhuis aan de Lagedijk is voltooid.
Tijdens de werkzaamheden werd een gemetselde
waterput blootgelegd,
evenals een keldertje met
een plavuizenvloer.
Architect Piet van Nugteren
doet verlag van deze vondsten en beschrijft de staps-

gewijze afwerking van het
restauratieplan van het
vroegere koopmanshuis.

tot een optimale inrichting
te komen van het bezoekerscentrum.

873 Tsaar Peter had een zwak
voor Zaanse handwerkslieden die hun vak verstonden. Hij had er een
flinke som voor over om
ze over te halen hun vaardigheden in Rusland te demonstreren. Maar hoeveel
Zaankanters gingen er nu
eigenlijk in op de financiële avances van de tsaar?
Had het vertrek van geschoolde ambachtslieden
uit de Zaanstreek een negatieve invloed op de
Zaanse economie? Drs. Ger
Jan Onrust gaat in zijn bijdrage dieper in op deze
vragen.

879 Stichting Zaans Schoon
geeft inzicht in de laatste
stand van zaken rond de
verwikkelingen over de
'vleugels' onder het Coentunnelviaduct te Koog aan
de Zaan.

878 Stichting Zaanse Schans
meldt... de vertragingen
rond de restauratiewerkzaamheden van het pakhuis Vrede en de opzet om

Verder in dit nummer de
vaste rubrieken Boekennieuws (881), Kroniek
(883) en Culturele Agenda
(884).

Nieuws van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Van de vereniging tot ongeschonden behoud Westzijderveld ontvingen we bericht
dat van de film 'Het Westzijderveld, bedreigde schoonheid' een videoband verkrijgbaar is. Het is een 30 minuten durende
VHS-band in kleur. De prijs voor deze videoband is f 20,—. Voor de prijs van f 1,50
wordt er een doosje bijgeleverd, waarin de
band verstuurd kan worden.
De videoband kunt u bestellen door het
overmaken van f 26,50 (f6,50 voor porto en
verpakking) op Postrekening 5736277 of
bankrekening 94.91.36.158, beide t.n.v. OB W
Zaandam. Binnen een week na ontvangst
wordt de band verzonden. U kunt de videoband ook afhalen op het adres Sybrandakker
9, Koog aan de Zaan. Graag vooraf even
bellen. Tel: 075-157119.

Holland-prijs 1993 voor Klaas
en Jan Pieter Woudt
Tijdens de Contactdag van de Historische
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880 'Feestelijk Versierd' is de
titel van een tentoonstelling die is ingericht op de
bovenverdieping van het
Zaans Historisch museum.
Alles draait daarbij om sieraden. Drs. Alice van Diepen neemt een aantal van
deze sieraden nader onder
de loep.

Vereniging Holland die op 13 november jl. in
Haarlem werd gehouden, werd de Holland-prijs
1993 uitgereikt aan de heren Klaas en Jan Pieter
Woudt voor hun bijdrage aan de geschiedenis van
de Zaanstreek, en in het bijzonder voor hun gezamenlijke inspanning als eindredacteuren van de
in 1991 verschenen 'Encyclopedie van de
Zaanstreek'. De Holland-prijs werd ingesteld in
1986. Voor de prijs komen in aanmerking personen die, bij voorkeur als amateur, een belangrijke
en exemplarische bijdrage leverden aan de lokale
en regionale geschiedbeoefening van Noord- of
Zuid-Holland, hetzij in de vorm van eigen
publikatie(s), hetzij op grond van andere historische criteria. De prijs bestaat uit een oorkonde en
een geldbedrag van f500. Het was voor de vijfde
maal dat de prijs werd toegekend.
Mevrouw Elisabeth Venekamp, voorzitter van de
Historische Vereniging Holland, memoreerde dat
aan de totstandkoming van de 'Encyclopedie van
de Zaanstreek' in totaal negen jaar is gewerkt en
dat met de voltooiing ervan een belangrijke bij-

drage aan de locale en regionale geschiedbeoefening
van Holland werd geleverd. Als eerste regionale
encyclopedie is het werk bovendien exemplarisch: tot nu toe waren slechts provinciale voorbeelden (Friesland en Zeeland) bekend.
Zij sprak haar waardering er over uit dat de
wethouder van C u l t u u r van de gemeente Zaanstad,
de heer A.G. B r i n k m a n , bij de prijsuitreiking
aanwe/ig was. In dat verband lichtte /.ij toe dat de
gemeente Zaanstad aan de uitgave van de 'Encyclopedie van de Zaanstreek' al eerderde C u l t u u r prijs 1991 had toegekend.
Klaas Wondt benadrukte in / i j n dankwoord dat
de 'Encyclopedie' niet tot stand had k u n n e n komen /onder de bijdragen van de 150 auteurs en
nog vele anderen. Als een echte Zaankantcr relativeerde hij de rol die hij en /ijn /oon bij de
totstandkoming hebben gespeeld. De geldprijs
schonken /ij aan de S.O.S. Telefonische Hulpdienst van Zaanstreek-Waterland.

Zaandijk 500 jaar
In 1994 viert Zaandijk /'n vijfde eeuwfeest. De
stichting 'Zaandijk 500' organiseert een feestweek van 2 lot l l september. Voor informatie
over a c t i v i t e i t e n rondom de/e viering k u n t u /ich
o.a. wenden tol de vereniging Bewoners Gortershoek, secr. Mevr. M. Cordes-Van Calcar, Lagedijk 206-208, 1544 BM Zaandijk.
On/e eerste bijdrage aan dit feesljaar van Zaandijk
beslaal uit de/e luchtfoto van de Gortershoek uit
de t i j d dal er nog w e i n i g van de huidige a c t i v i t e i ten aan de overkant van de Zaan gerealiseerd
waren.

Godelieve Bollen
(secretaris Historische Vcrenigin* H o l l a n d )

Luchtfoto uit particulier hc~.it "de Cortershoek".

Vrijwilligersgroep
Enige lijd geleden heeft de stichting V r i j w i l l i g
Natuur-en Landschapsbeheer Noord-Holland twee
mensen aangesteld om v r i j w i l l i g e r s g r o e p e n Ie
ondersteunen. Men gaat een nieuwe doordeweekse
vrijwilligerswerkgroep organiseren en begeleiden. De werkdagen / u i l e n / i j n : woensdag en
vrijdag. Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk in de doordeweekse ploeg van de Poelboerderij kan /ich wenden tol Stichting 'De Poelboerderij' Veerdijk 106, 1531 MB Wormer.T.a.v.
Wilco Zwaneveld. Tel: 075-219100.

Nieuwe leden
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:
Foto Klaas en Jan Pieter Wondt.
De winnaars van de Holland-prijs

Reactie
Als reactie op de bijdrage van Sjors van Leeuwen
in de Woosnap van april 1993 waarin hij opriep
'ons te weer te stellen tegen verdere teruggang
van on/e streek', ontvingen we de bijdrage betreffende de restauratie aan Bloemgracht 69. Wij
houden ons aanbevolen voor dit soort berichten
met afbeeldingen. Het is de bedoeling restauraties in rubriekvorm in 'ANNO' te publiceren,
onder het motto 'Hoe het was en hoe het geworden i s " .
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De heer K. de Boer, Assendelft
De heer R. v.cl. Heuvel, Amsterdam
De heer M. de Wit, Haren
De heer T. Langenberg, Jisp
De heer J.H. Rem, Krommenie
De heer J.J.M. Harmsen, Krommeniedijk
Archeologisch Werkgemeenschapafd. Zaanstreek,
West/aan
De heer A. de Ridder, West/aan
De heer J.C. de Boer, Woerden
Mevrouw Eloris-Konijn. Wormer
De heer M. Burger, Wormerveer
De heer R. Visser, Wormerveer
De heer H. Borst, Zaandam
Fa m. Brinkkemper. Zaandam

De heer J. Gras, Zaandam
Mevrouw M. Janse, Zaandam
De heer J.M. Pel, Zaandam
Mevrouw C.G. van Staalen-Teemsma, Zaandam
De heer D. Visser, Zaandam

Oproep
De heer J. Knijnenberg (J. van Hintestraat 11
Wormer, tel: 02982-6285) vraagt of er liefhebbers zijn die willen assisteren bij het opknappen
(schilderen) van de gezamenlijke vergaderruimte
op de zolderverdieping van het voormalige raadhuis te Zaandijk. Dit moet in de maanden december/januari aaanstaande gaan gebeuren. Wie neemt
contact op?

Jaarverslag 1992 -1993
Met een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar kunnen wij vaststellen, dat het aantal betalende leden gestaag blijft groeien. Waren er in
1992 nog 923 betalende leden, nu - in 1993 tellen wij er inmiddels 972. Het magische getal
van 1.000 nadert met rasse schreden. Het
verenigingsorgaan ANNO'61 heeft daar veel toe
bijgedragen: een prachtig cultuur-historisch tijdschrift.
Het bestuur is in het afgelopen jaar vijfmaal bij
elkaar gekomen, waarvan weer eenmaal tezamen
met de redactie van ANNO' 61. Vooral budgettair
hebben wij veel met ANNO'61 te maken, maar
financieel gezien zijn wij nu in een wat rustiger
vaarwater terecht gekomen. Nu baart de redactionele kant ons wat zorgen. Door het aftreden van
Ger Jan Onrust en Jan Pieter Woudt als eindredakteuren zijn er in de redactie van ANNO'61
twee vacatures ontstaan. Met eventuele opvolgers zijn wij nog in bespreking.
Om gezondheidsredenen gaat Judy van Noortwijk
het bestuur verlaten en de heer Henk Bouman

heeft zich bereid verklaard eenjaar in het bestuur
mee te lopen teneinde een bestuursfunctie te gaan
vervullen: hij voelt zich echter niet geroepen het
secretariaat over te nemen, maar zet zich liever in
vooreen samenwerkingsverband metZaans Schoon
en M.B.T.Z. Ook het secretariaat moet dus nog
ingevuld worden: dit wordt onderling opgelost.
De samenwerking met M.B.T.Z. bestaat eigenlijk alleen nog maar uit gemeenschappelijke onderwerpen voor ANNO'61 en Met Stoom, maar
wij streven er naar de samenwerking met M.B.T.Z.
en Zaans Schoon verder uit te breiden. We benaderden tevens diverse Zaanse historisch verenigingen om bijdragen (artikelen) in te sturen voor
ANNO'61.
Op maandag 14 december 1992 werd het oude
bestuur van Stichting Zaanse Schans uitgeluid en
het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Onze contacten
hiermee zijn goed en berichten en wensen worden over en weer uitgewisseld. Ons bestuurslid,
de heer Piet Verhoeven, is door ons afgevaardigd
als lid van de Raad van Advies van de Stichting
en zal hiermee (een zekere) invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Stichting.
Wat betreft de Structuurschets Zaanstad 2015
heeft onze voorzitter, de heer Ron Sman, op 16
december 1992, namens onze vereniging gesproken op de hoorzitting in het gemeentehuis van
Zaanstad over de gemeentelijke scenario's. Wij
zijn voorstanders om de typisch Zaanse cultuur te
behouden. Om de dorpen te versterken: geen
streven naar grootschalig woon- en industriegebied.
Mieke Kuyper-Stuurman
P.S. Het financieel verslag kunt bij het
secretariaat opvragen.

Nieuwe gegevens over het voormalig koopmanshuis
(later raadhuis)aan de Lagedijk 104 te Zaandijk
Woord vooraf
Alvorens werd begonnen aan de restauratie van
het pand Lagedijk 104 te Zaandijk, werd bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door S. de Jong.
Tevens werd op zijn verzoek door Carla Rogge
onderzoek verricht naar de bewoners van het
pand sinds de bouwactiviteiten van 1752 -toen
het pand zijn huidige hoofdvorm kreeg- en naar
de decoratieve afwerking van het interieur. Van
een en ander werd door beide onderzoekers uitgebreid verslag gedaan in een speciale aflevering
van Anno, getiteld: "Het voormalige raadhuis
van Zaandijk, Lagedijk 104, een kunsthistorische
en een bouwhistorische beschrijving van een kapitaal, hecht, sterken weldoortimmerd koopmanshuis uit het midden van de 18de eeuw" (verschenen in augustus 1991).
Tijdens het restaureren van oude panden worden
vaak zaken ontdekt die onze kennis van die oude
panden vergroten. Ook bij de restauratie van
Lagedijk 104 onder leiding van restauratiear867

chitect Piet van Nugteren was dat het geval.
Uiteraard zijn die nieuwe vondsten bekeken door
S. de Jong en Carla Rogge.
Bovendien werkt J. Bakker nog aan een aanvullend onderzoek naar de bewonersgeschiedenis.
In het hiernavolgende wordt door Carla Rogge
een en ander verteld over enkele tot nu toe onbekende fragmenten van de decoratieve interieurafwerking van het pand in vroeger tijd. Bovendien treft u een verhaal aan over de restauratie van
het pand door Piet van Nugteren, een vervolg op
wat hij eerder publiceerde in het aprilnummer
1993 van Anno (p. 828-829).

Planken met illusionistische
wolkenschildering met
fantasievogels
Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan het
voormalige raadhuis te Zaandijk aan de Lagedijk
104 kwamen diverse nieuwe fragmenten van

decoratieve interieurafwerking uit het verleden
te voorschijn, waarvan we het bestaan tot voor
kort niet kenden. Daaronder waren een paar beschilderde planken, verwerkt in de vloer van het
kleine vertrekje boven, aan de zuidzijde van het
pand. Het gaat om 2x2 hergebruikte planken, die
deel hebben uitgemaakt van een beschilderde
balkenzoldering.
Balkenzolderingen werden in de Zaanstreek rond
het midden van de 18e eeuw -dus in de tijd dat het
pand Lagedijk 104 zijn huidige hoofdvorm kreegnog volop toegepast. De balken en de tussenliggende plankenvakken konden voorzien zijn
van een eenvoudige decoratieve beschildering,
zoals bij voorbeeld het geval is in de bovenvertrekken van Lagedijk 104 (zie Anno, augustus
1991, p. 19-20) of in die van het nabijgelegen
Lagedijk 80 (zie Anno, november 1992, p. 3132). Maar ook van een figuratieve beschildering,
zoals de planken die thans terug gevonden zijn.
Deze planken, die eertijds op balken hebben
gelegen die circa 155 centimeter van elkaar lagen, horen twee aan twee bijeen en laten fragmenten zien van een helderblauwe lucht met
lichte wolken, waarop verschillende vogels
aangebracht zijn. Het zijn fantasievogels in verschillende kleuren (o.a. grijs en rood) en van
verschillende afmetingen, variërend van circa 25
tot circa 40 centimeter. Ze zijn afgebeeld in
vlieghouding. Eén van de vogels heeft een takje
met een kers in zijn snavel. De vogels zijn op
illusionistische wijze geschilderd.
Die techniek, waarbij de figuren zo zijn weergegeven, dat het lijkt of je er van onderaf tegenaan
kijkt, was heel gebruikelijk bij plafondschilderingen uit de tweede helft van de 17e eeuw en de
18e eeuw. Ook het thema, fantasievogels tegen
een wolkenlucht, kwam eertijds regelmatig voor.
Vaak treft men daarbij een vogel aan met een
takje kersen in de snavel.
Het idee om plafonds aldus te decoreren was al in
de 15e en 16e eeuw tot ontwikkeling gebracht
door diverse bekende Italiaanse renaissance schilders, o.a. Rafael. In zijn befaamde beschildering
van de grote loggia van de Villa Farnesina in
Rome in de jaren 1518-1519 treft men volop
illusionistisch weergegeven blauwe luchten al of
niet met lichte wolken aan, waartegen velerlei
soorten vliegende vogels. Zij zijn gecombineerd
met kleine naakte kindertjes - in het Italiaans
'putti' genaamd- met diverse voorwerpen in hun
hand.
In de Noordelijke Nederlanden hebben in de 17e
en 18e eeuw tal van ontwerpers zich voor hun
plafonds laten inspireren door deze Italiaanse
renaissance voorbeelden, het eerst rond 16301640 in de kring van Hollands classicistische
kunstenaars rond Jacob van Campen, de architect
van het oude stadhuis (later paleis) op de Dam in
Amsterdam. Ook in de Noordhollandse dorpen
raakte men op den duur op de hoogte van de
nieuwe decoratiemogelijkheden. Daarvan getuigen niet alleen de planken met wolkenschildering
rnet fantasievogels die afgelopen jaar werden
terug gevonden in Lagedijk 104 in Zaandijk,
maar ook een soortgelijk fragment, echter van
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een andere hand, dat kort geleden werd ontdekt in
het huis De Erven 12-14 in Broek in Waterland.

Planken beschilderd met wolkenlucht en vogels,
afkomstig van het balkenplafond

Het tafereel in Broek in Waterland, dat wellicht
aangebracht is bij een verbouwing van het huis in
1746, is gecombineerd met wolkenschilderingen
met telkens twee putti die een grote guirlande
(slinger) van bladeren en bloemen dragen. Ook
voor Lagedijk 104 kan gedacht worden aan een
dergelijke combinatie van motieven, maar zekerheid hieromtrent hebben we niet.
Helaas ontbreekt op de teruggevonden fragmenten, die jarenlang aan het gezicht optrokken zijn
geweest, elk spoor van een signatuur of een
jaartal. Maar aangenomen wordt dat de plafondbeschildering van de wolkenlucht met fantasievogels kort na de bouw van het huis in 1752 tot
stand kwam. Wellicht bevond het tafereel zich
eertijds in de grote zaal (later trouwzaal), totdat
deze ruimte in het begin van de 19e eeuw een
geheel nieuw plafond kreeg, voorzien van de
thans nog aanwezige v a k k e n s c h i l d e r i n g in
neoclassicistische stijl.
Het verdient aanbeveling de beschilderde planken ergens in het zicht toe te passen, bij voorkeur
in de Zaanstreek. Misschien in een van de panden
op de Zaanse Schans?

Fragment van een 18e-eeuws
chinoiserie behangsel met fantasievogels in landschap met water
Tot aan de restauratie bevonden zich in de zuidervoorkamer (de latere secretarie) diverse fragmenten 18e-eeuws aandoend behans in rococo

stijl. Daaronder een chinoiserie behangsel en
enkele banen van een behangsel dat een zeer vrij
geschilderde imitatie van het destijds geliefde
goudleer liet zien. Tijdens de restauratie werden
de verschillende stukken behang verwijderd. Tot
ieders verrassing bleek er onder de juist genoemde 18e-eeuws aandoende behangselfragmenten weer andere fragmenten 18e-eeuws behang te
zitten. Alle bestonden uit grof geweven juteachtige stoffen, die beschilderd waren.
Het oudste fragment, dat kort na de bouw van het
huis in 1752 zal zijn aangebracht, werd ontdekt
op de smalle strook muur links van het linkerraam. Het gaat om een jute-achtige stof, waarop
een chinoiserie schildering, die anders van uitvoering is dan het reeds bekende chinoiserie
behangsel dat jarenlang de zijwanden van hel
vertrek sierde (zie Anno, augustus 1991, p. 26).
Het terug gevonden fragment laat op de voorgrond een smalle strook grond zien, daarachter
water.
Zowel op de grond, linksonder, als in het water,
meer naar rechts, bevindt zich een forse veelkleurige fantasievogel van een type dat tot nu toe niet
op andere decoratieve onderdelen in het pand is
aangetroffen. Beide vogels hebben een grote rode
snavel. Voor de veren is nogal wat goud- en
zilververf gebruikt. Verder o.a. groen en zwart.
Bovendien is rechts een fragment te zien van een
strook met lambrequins: een versieringsmotief,
dat in de 18de eeuw gangbaar was.
Het bewaarde fragment met de vogels, dat inmiddels van de muur gehaald is, bleek aan de achterkant zwart te zijn en niet wit, zoals de blauwgroenige behangselstrook die er jarenlang overheen gezeten heeft. Bovendien is dit behangselfragment hard en niet buigzaam, zoals de strook
die er overheen zat. Het teruggevonden harde
fragment lijkt in behoorlijke staat te zijn. Het is te
hopen dat het ergens in de Zaanstreek een goede
plaats kan krijgen. Wellicht in het pand zelf,
ingelijst en wel. Of ineen van de museumpanden
die de streek telt (misschien op de Zaanse Schans).
Indien er in de streek geen belangstelling voor is
zal gezocht moeten worden naar een andere plek.
Wellicht in het behangselmuseum-in-oprichting
of in Hoorn bij het Westfries Museum, waar men
al een belangrijke behangselcollectie heeft.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat er nog een
tweede, heel klein, fragmentje te voorschijn is
gekomen, dat ook zo'n zwarte achterzijde heeft
en ook zo hard is. Het gaat om een blauwgroenig
stukje behang, waarop een fragment van een
bladmotief in donkergroene kleur te zien is. Misschien heeft dit kleine fragment deel uitgemaakt
van hetzelfde behang als het zojuist behandelde
fragment met de vogels.
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Chinoiserie behangsel met fanlasievogels
(fragment)

Fragmenten blauw 18e-eeuws
behangsel met ranken met bloemen
In 1765 kwam het pand in handen van Cornelis
Gerritsz. Honingh en z i j n vrouw Cornelia Appel.
Kennelijk waren /ij na verloop van tijd uitgekeken op het kostbare chinoiserie behangsel met de
grote fantasievogels dat kort na de bouw in 1752
zal zijn aangebracht en daardoor kwam er een
ander luxueus behang. Fragmenten ervan zijn
naast en tussen de ramen terug gevonden.
Het gaat opnieuw om een behangsel dat bestaat
uit een jute-achtige stof, waarop een schildering
is aangebracht. Deze schildering laat een diepblauwe ondergrond zien, waarop slanke groene
ranken, waaraan kleine blaadjes, grote ovalen
vormen (circa 50 cm lang, circa 40 cm. breed).
Waar de ovalen elkaar raken, zijn k l e i n e goudkleurige fantasiebloemen geschilderd, soms alleen, soms in groepjes van drie.
Binnen elke ovaal bevindt zich een takje met een
of meer asymmetrische grotere fantasiebloemen,
bloemknoppen en bladeren. Er is sprake van
allerlei soorten bloemen (o.a.rozen) en bladeren,
in allerlei vormen en kleuren. Van elke kleur zijn
steeds meerdere tinten gebruikt.
Er is sprake van een rapport: na vier lagen van
ovalen waarbinnen verschillende bloem-en bladmotieven volgt een herhaling. Vergelijkbare
versieringsmotieven komt men wel tegen op stoffen uit de jaren rond 1770. Maar vooralsnog is m i j
geen tweede voorbeeld bekend van een blauw
behangsel met een vergelijkbare hoofdopzel.

Het blauwe behangsel met ovalen van groene
ranken en veelkleurige bloemen (fragment)

Het gaat hem om een kostbaar behang, te oordelen aan de vele gebruikte kleuren. Het werd
vermoedelijk met de hand geschilderd met gebruikmaking van sjablonen.
Ook dit blauwe behang is inmiddels van de muur
gehaald. Het blijkt aan de achterzijde paars-rose
van kleur te zijn.
Het is jammer dat dit bijzondere en zeldzame
behang in zijn voortbestaan bedreigd wordt door
het feit dat de verflaag bijna los van de drager
geraakt lijkt te zijn. Er moet dan ook uiterst
voorzichtig mee omgegaan worden, wil dit voor
het nageslacht behouden b l i j v e n . Het lijkt alleszins de moeite waard contact op te nemen met een
restauratie-deskundige van textiele behangsels,
die het geheel kan conserveren en voor verder
verval behoeden. Net als bij het voorafgaande
geldt: behoud in het pand zelf verdient de voorkeuren indien dat niet mogelijk is, behoud op een
andere plaats in de streek, bijvoorbeeld in een van
de museumgeboLiwen. Anders moet zeker gedacht worden aan een museumbestemming buiten de streek, bijvoorbeeld in het al genoemde
Hoorn of in het eveneens reeds genoemde
behangsel museum-in-oprichting.

De later aangebrachte 18e-eeuws aandoende
behangsels in de zuidervoorkamer: een zeer
vrij geschilderde imitatie van Chinees behangsel
(chinoiserie behangsel) en fragmenten van een
zeer vrij geschilderde imitatie van goudleer
behang opnieuw bekeken.
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Op een gegeven ogenblik had ook het blauwe
behang van omstreeks 1770 afgedaan. Wellicht
omdat het loslaten van de verf van de drager een
aanvang had genomen? Vervolgens verdween
het voorjaren uit het zicht. Daarvoor in de plaats
kwamen verschillende soorten ander 18e-eeuws
aandoend behang die reeds in het Anno-nummer
van augustus 1991 beschreven zijn (p. 25-26).
Ook deze zijn inmiddels van de muur afgenomen.
Daardoor konden aanvullende waarnemingen
worden gedaan.
Het 'kernstuk' van de reeds beschreven blauwgroene behangsels werd jarenlang gevormd door
het behang met de chinoiserie motieven op de
zijmuur. Dit behangsel waarin tal van rococo
vormen zijn te onderkennen, lijkt wat ouder te
zijn dan het blauwe behang eronder en was wellicht eerder al eens elders in het pand toegepast.
De gang van zaken kan dan aldus geweest zijn:
toen in 1805-1806 de grote zaal (de latere trouwz a a l ) zijn nog a l t i j d aanwezige i d y l l i s c h e
landschapsschilderingen kreeg, werd hetchinoiserie
behang, dat daar in de 18e eeuw was aangebracht,
overbodig. Voor zover de stukken nog goed waren, konden zij worden overgebracht naar de
naastgelegen zuidervoorkamer. K e n n e l i j k kwam
men toch nog wat te kort en werd er voor de beide
smalle muurstukken tussen de ramen gewerkt
met een aantal 'Teststroken', bestaande uit verschillende aan elkaar genaaide stukken beschilderde jute-achtige stof. Het merendeel betrof
blauwgroen behang met een goudleerpatroon van
langgerekte honingraten, maar voor de bovenstukken van beide stroken zijn andere stukken
beschilderd jute gebruikt.
De beide reststroken in kwestie werden vervolgens van een schildering voorzien, passend bij
het chinoiserie behang. Op de foto, gepubliceerd
in het Anno-nummer van augustus 1991 op blz.
26 bovenaan, is waar te nemen hoe de sierlijke
ranken van het chinoiserie fragment doorgetrokken zijn op het fragment daarnaast met de
honingraat-motieven ondergrond. Maar met name
de rode bloemklokjes met hun goudkleurige streepjes zijn nogal stijf uitgevallen.
Jarenlang heeft het chinoiserie behang met de
aanvullende stroken tussen de ramen op zijn
nieuwe plek dienst gedaan. Het werd zelfs nog
aangevuld met een knappe imitatie op papier, die
Lucas van der Meer in 1916-1917 maakte, en die
wel weer de zwierigheid vertoont, die de stukken
tussen de ramen niet gekregen hebben. Maar bij
de laatste restauratie werd het aldus ontstane
ensemble geheel verwijderd en zijn de wanden
wit gemaakt.
De behangsel fragmenten zij n echter bewaard. De
staat waarin ze verkeren is verschillend. Uiteraard geldt wat reeds over het blauwe behangsel
gezegd is: het is te hopen dat er mogelijkheden
voor behoud in de Zaanstreek of elders gevonden
worden .

drs. Carla Rogge

Restauratie Raadhuis Zaandijk II
In Anno 125 van april 1993 gaf ik een relaas van
de werkzaamheden, zoals die bij het sluiten van
de redactie gereed waren.
De stand was die van december 1992.
In die periode waren de mensen van Kuy t Westzaan
bv. volop bezig met het uitgraven van de kruipruimte van pand 106. Buiten de reeds eerder
genoemde plavuizenvloertjes en molgoten uit de
koetshuis-periode stuitten we tijdens dit graven
op een kelder. Nadat de zaak was uitgegraven en
schoongespoten is een kort onderzoek gedaan
naar de oorsprong. De kelder was bezet met gave
herdertegeltjes en plavuizen. Op de plavuizen
waren geen slijtplekken te vinden, hierdoor was
het niet mogelijk de plaats van de trap te bepalen.
Wel kon worden vastgesteld dat de herdertegeltjes
uit begin 18e eeuw waren. Uit het puin wat uit de
kelder kwam zaten scherven van 17e eeuwse
tegels. Conclusie na dit vluchtig onderzoek was
dat deze kelder circa vijftig jaar heeft dienstgedaan, daar de bouw van het raadhuis in 1752
heeft plaatsgevonden. Over de vroegere bebouwing vindt momenteel nog een onderzoek plaats.
Hierover zullen wij u nog in een later stadium
informeren.

Nieuwe vondsten
Nadat de gevonden kelder was ingemeten en wij
ons beraden over de toekomst van de kelder werd
in de rechter voorkant van pand 106 een gemetselde waterput gevonden. Dit was nog niet het
laatste wat gevonden werd. Bij werkzaamheden
onder de tweede aanbouw van het pand werd nog
een keldertje gevonden. Dit keldertje was vrij
ondiep en was bezet met een plavuizenvloer en
witte tegels op de wanden. Het geheel hebben wij
opgemeten en op tekening vastgelegd. Beide kelders zijn geïntegreerd in de restauratie-plannen
opgenomen, zodat op de juiste plaats deze voor
de geschiedenis waardevolle onderdelen bewaard
zijn gebleven. Deze vondsten waren natuurlijk
leuk en interessant maar hadden de planning
danig in de war gestuurd.

De blootgelegde kelder onder no. 106
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Afbouwplanning
Na de kerstvakantie werd dan ook een gesplitste
afbouwplanning gemaakt voor pand 104 en 106.
In de planning werd het verhuurbare deel van 106
voorgetrokken. Twee data waren belangrijk:
oplevering kantoor, l april 1993; oplevering Raadhuis, deel begin mei 1993 wegens de eerste trouwpartij op 6 mei 1993.
Na de kerstvakantie werd dan ook het restant van
de daken aangepakt en begonnen met de installaties van zowel elektrische- als verwarmings-installatie. Het enige dat niet mee zat was het weer
dat vooral stormachtig was met veel regen. Dit
was voor het restaureren van de dakkapellen en
de daken aan de achterzijde niet bevorderlijk. Om
de zaak zolang mogelijk aan de gang te houden
besloten we een tent over de lager gelegen uitbreidingen aan de achterzijde te bouwen.
Half januari 1993 werd een aanvang gemaakt met
het restaureren van de voorgevel. Het voegwerk
was in slechte staat. Bijkomstig probleem was het
feit dat het metselwerk bijzonder krap vermetseld
was. Met de voeger is dan ook veelvuldig overleg
gepleegd over de aanpak. Na ieders tevredenheid
is dan ook het voegwerk hersteld met een zo dun
mogelijke voeg. In deze periode zijn ook de
snijramen en het wapen van de gevel verwijderd
en gerestaureerd, daarna zijn deze ornamenten
vervoerd naar de werkplaats van de schilder. Na
onderzoek van deze ornamenten werden de eenvoudige kleurstelling terug-gerestaureerd naar
de aangetroffen kleuren. Dit was onder andere
lofwerk op de snijramen wit in plaats van groen
en een uitbreiding van verguldwerk op de strikken en de linten. Op het wapen kwam onder de
naam Zaandijk een fraaie blauwe kleur vandaan
en aan het linker lofwerk kwamen vruchten te
voorschijn die eveneens bladgoud verguld waren.

Stucwerk
Eind januari werd een begin gemaakt met het
herstel van het stucwerk. Begonnen werd met het
plafond van de zuidkamer. In het voorste deel
moest het worden afgestoken en wat gipslijsten
vervangen worden. In het tweede deel van het
plafond kwamen we tot de ontdekking dat het
middengedeelte gewoon geschilderd linnen was
met sierlijsten van papiermaché. Het middendeel
werd vervangen door pleisterwerk op gipsplaat
en de lijsten werden her en der gerepareerd. Ook
werden nog twee niet gebruikte papiermachélijsten gevonden. Nadat de zuidkamer was gerealiseerd gingen we over tot de gang aan de zuidzijde met het fraaie trappenhuis. Het hier aanwezige "Rococo' stucwerk was dermate veel overgeschilderd dat we moesten besluiten om de verf
eraf te steken. Dat was een arbeidsintensief karwei dat met de meeste omzichtigheid moest plaatsvinden: gaat het namelijk te grof dan wordt de
pleisterlaag te veel beschadigd. In overleg met
stucadoor en schilder is het afsteken door de
schilder gedaan en het herstellen en vastzetten
door de stucadoor.

Boven in het trappenhuis was door het doorroesten van de binddraad het halve plafond naar
beneden gekomen. Voor ons was het een geluk
dat de rozet met de vier jaargetijden in het midden
was blijven zitten. Twee hoekornamenten konden nagegoten worden zodat het gehele plafond
weer in zijn oude luister kon worden hersteld.

De werkzaamheden verliepen voorspoedig zodat
op 29 maart 1993 het kantoordeel kon worden
opgeleverd.

Marmertegels
Nu ging alle aandacht naar de rest van het pand
no. 104 en no. 106. In dit deel was de trap
inmiddels gesloopt en de ruwbouw van toiletten,
garderobe en keuken reeds gerealiseerd. In dit
deel zat nogal wat tegelwerk, onder andere in de
keuken. In de garderobe werd de vloer belegd met
marmertegels afkomstig uit het Raadhuis van
Zaandam. Tevens werden de reparaties van de
gangvloer met dit marmer uitgevoerd. In de resterende weken werden reparaties verricht aan de
deuren van de raadzaal en felicitatiezaal. Daarna
konden de schilders beginnen met de reparaties
aan het schilderwerk en het nieuwe schilderwerk
in pand 106. In de maand april 1993 werd ook het
buitenschilderwerk nog van de laatste laag voorzien. Intussen werd het sanitair geplaatst en de
keuken geïnstalleerd. In pand 106 zit namelijk
een keuken waar maaltijden tot 50 personen kunnen worden klaargemaakt.

Linoleum

De achterzijde ran het raadhuis in de steigers

Weeghout
Nadat de dakwerken van het pand 104 vergenoeg
gevorderd waren kon de restauratie van de achtergevel worden aangepakt. Het restaureren bestond uit het verwijderen van het weeghout dat in
sleehte staat verkeerde. De ramen en slechte
kozijnen werden ververwijderd en door nieuwe
vervangen. De ramen en kozijnen van de eerste
u i t b r e i d i n g konden gerestaureerd worden. Aan
de s t i j l e n van de achterconstructie moest ook het
nodige hersteld worden. Na het gereedkomen
daarvan werd het nieuwe weeghout aangebracht.

De vloerbedekking is een hoofdstuk apart. In de
raadzaal lag bij de overname een versleten tapijt.
Om praktische reden was het raadzaam om een
vloerbedekking van linoleum hierop aan te brengen. In overleg met de ontwerpafdeling van Forbo
was het mogelijk om linoleum met inlegpatronen
aan te brengen. Dit kwam namelijk ook dicht bij
de aangetroffen beschildering op de oorspronkelijke houten vloer. De mensen van Forbo hebben
hier een staaltje van vakmanschap laten zien dat
er zijn mag. Op 3 mei 1993 kon het tweede deel
van deze restauratie worden opgeleverd.

Pantry
Nadat het pand 106 weer dicht was kon de c.v.installatie en de elektrische installatie worden
aangepakt. Besloten was om beide installaties in
zijn geheel te vernieuwen. Zodra er warmte aanwezig was kon het schilder- en behangwerk in het
rechter deel van no. 106 aanvangen. In overleg
met de huurder werd besloten om de kantoorruimten en garderobe pantry in hedendaagse kleuren
te schilderen. Resultaat: een groene kleur op de
deurkozijnen en deuren, de wanden in een gebroken witte kleur. De gang en het trappenhuis
werden in historische staat gelaten. Alleen de
zwaar beschadigde voordeur is overgeschilderd,
de rest van de deuren en lijstwerk is gerepareerd
inclusief de benamingen op de deuren. Op de
deuren komen namelijk de namen voor van kadaster, archief en oudheidkamer. Ook de gemarmerde lambrizering in de gang werd gerepareerd.
De aanwezige marmeren tegels in de gang werden schoongemaakt en ontdaan van de rode k l e u r
welke afkomstig was van de rode kokos loper.
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Het aanbrengen van het lood op de gevelbekroning aan de achterzijde

Symmetrische tuin
Om de bruidsparen ook het genot van een tuin
met uitzicht op de Zaan te gunnen is de tuin ook
vernieuwd. Vanwege de nieuwe bestemming en
passend bij het gebouw is een symmetrische tuin
aangelegd met buxushagen gevuld met rozen. De
fraai gerestaureerde zonnewijzer staat in het
middenperk op de deksel van de waterput.
Na een periode van hard werken was het dan
zover dat op 6 mei 1993 het eerste bruidspaar kon

worden ontvangen en op 18 mei 1993 kon wethouder P. Oudega de laatste pinakel plaatsen als
zijnde de openingshandeling. Een periode van
circa driejaar denkwerk, besprekingen, tekenen
en werken werd hiermee afgesloten. Het Raadhuis heeft een nieuwe bestemming. Voor het
vieren van een jubileum, vergaderingen met of
zonder diner of lunch staat het Raadhuis open.
Piet van Nugteren

bestaande toestand

nieuwe toestand

1. entree
2. woonkamer
3. keuken
4. gang
5. raadkamer
6. secretarie
7. vestibule
8. kantoor
9. kluis

1. entree
2. garderobe
3. pantry
4. gang
5. trouwzaal
6. kleine zaal
7. keuken
8. kantoor
9. toilet

De oude en de nieuwe situatie

Tsaar Peter en het vertrek van geschoolde
handwerkslieden uit de Zaanstreek (1668-1721)
De laatste jaren worden pogingen gedaan om het
mythische beeld van het bezoek dat Tsaar Peter
in 1697 aan Zaandam bracht, enigszins te ontkrachten. Zo is meermalen geconstateerd dat het
bezoek aan de Zaanstreek weliswaar goed gedocumenteerd is, maar dat de Russische Grootvorst
veel langer in Amsterdam heeft vertoefd. Daarnaast is in Anno nummer 123 getracht het
' scheepsbouw verhaal' van de Tsaar tot zij n ware
proporties terug te brengen. Dit artikel hoopt en
bijdrage te leveren aan de verdere ontmythologisering van het vorstelijke bezoek. Gekeken is of
het mogelijk is een overzicht te maken van naar
Rusland vertrokken Zaankanters en wat daar de
gevolgen voor de Zaanstreek zijn geweest.
Al snel tijdens het onderzoek bleek dat het bronnen873

materiaal beperkt was. De literatuur (zie het
literatuuroverzicht) leverde enkele tientallen namen op, waarbij slechts een enkele keer een
compleet overzicht van naam, woonplaats, beroep en de periode die men in Rusland verbleef
(laat staan gegevens over taak en beloning) werd
gegeven. De beschikbare lidmatenboeken in het
Gemeentearchief Zaanstad leverden geen enkele
naam op. Ondanks dat je mag verwachten dat
iemand die een aantal jaren in het buitenland
verblijft wordt uitgeschreven, zijn zelfs de in de
literatuur gevonden personen niet getraceerd.
Dit doet vermoeden (zie hieronder) dat de Nederlandse 'gastarbeiders 1 niet werden uitgeschreven
omdat het verblijf in Rusland in principe van
tijdelijke aard was. Overigens moet worden aan-

getekend dat lang niet alle lidmatenboeken uit het
einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw
bewaard zijn gebleven.
Daarmee bleef het notarieel archief over. Een
prettige bijkomstigheid was dat dit onderzoek al
door Lootsma was uitgevoerd. De Zaandammer
geschiedenisleraar publiceerde in 1934 een artikel over Zaankanters in het buitenland en de
(vaak letterlijk uit akten overgenomen) aantekeningen zijn in het gemeentearchief bewaard.
Op grond van deze (zeer onvolledige) informatie
is het onderstaande overzicht gemaakt.

Jan Jansz.
Struys

Interieur van het C~.aar
Peter-huisje aan V Krimp

„Op zijn onverwachtst
deed er zich een buitengewone g e l e g e n h e i d
voor, toen ik Siewerd
B a k k e r , een oudere
varensgezel uit Jisp, tegen het lijf liep in Amsterdam. Wij dronken op
onze hernieuwde kennismaking een pint bier,
ergens achter de Oude
Kerk, toen Bakker mij
vertelde, dat er door de gevolmachtigden van de
Russische Czaar, manschappen werden aangeworven voor een expeditie naar Perzie." De uit
Wormer stammende zeilmaker Jan Jansz. Struys
ging met Bakker mee naar de Nes voor een
'onderhoud met een deskundige klerk'. ,,De voorwaarden en verdiensten, die de klerk ons had
meegedeeld waren bij/onder gunstig, ook voor
een achterblijvend gezin", en daarnaast had Struys,
die al weer tien jaar aan de wal zat, wel weer zin
in avontuur. Onder belofte dat het zijn laatste reis
zou zijn gaf Struys' vrouw toestemming, waardoor hij zich bij 'een zekere David Butler, die
voor Z i j n e Majesteit de Czaar mensen aanwierf'
meldde om een contract te ondertekenen.
Het verdere verhaal van Struys is bekend: hij ging
naar Moskou, werkte daar als zeilmaker, zakte de
Wolga af, werd door de Tataren gevangen genomen en als slaaf in Perzie verkocht, ging per (door
rovers overvallen) karavaan naar de havenstad
Gameron en kwam via Batavia, Sint Helena en
Ierland, v i j f j a a r na zijn afscheid, terug in zijn
woonplaats Durgerdam. Daar schreef hij zijn
fantastische en van veel details voorziene verhaal, dat in 1974 in Zaandijk werd heruitgegeven.
Struys behoorde waarschijnlijk tot een van de
eerste Hollanders die in Russische dienst werden
aangenomen. Gezien de door Struys weergegeven discussie is het heel wel mogelijk dat ook
varensgezel Siewerd Bakker aanmonsterde. Wij
weten in ieder geval zeker dat Karsten Brandt,
waarvan wordt vermoed dat hij een Zaanse achtergrond had, in 1668 in Rusland was. Deze
scheepstimmerman/schrijnwerker leerde kroonprins Peter zeilen en verbleef een groot aantal
jaren (van 1668 tot zijn dood in 1691) in Rusland.
Hoewel Honig meldt dat Brandt „door Czaar
Alexis in Rusland gelokt was, om met anderen

aan de rivier de Oca, schepen te bouwen", lijkt
zijn dienstverband niet op de'contractactiviteiten'
die na hem komende Hollanders met de gevolmachtigden van de tsaar afsloten. In feite was
Brandt de overlevende van een schipbreuk. Tussen zijn komst naar Rusland en het vertrek van
een grotere groep Zaankanters zitten ook meer
dan twee decennia.

31 Zaankanters
De beschikbare bronnen melden in totaal 31
Zaankanters die tussen 1690 en 1721 in Rusland
hebben gewerkt. Twee daarvan, schipper Claes
Willemsz Musch en zijn stuurman, worden niet
meegeteld, omdat zij niet tot de geschoolde
handwerkslieden behoorden. In totaal dus 29
mannen van wie het overgrote deel uit Zaandam
afkomstig was. Slechts zeven kwamen van elders: vier uit Westzaan en drie uit Krommenie.
Van acht van de 22 Zaandammers is bekend uit
welk deel zij afkomstig waren, namelijk vijf uit
Oost- en drie uit Westzaandam.
Het is niet verwonderlijk dat helgrootste deel van
de aangeworven handwerkslieden een beroep uitoefende dat op zijn minst aan de scheepsbouw
gerelateerd was. Alleen papierlijmer Claas Jansz.
Lodewijck had duidelijk een andere occupatie.
Daarnaast is niet bekend welk ambacht Dirk
Jelisse beoefende. Negentien mannen waren daadwerkelijk betrokken bij het bouwen van schepen.
Onder de 29 waren verder nog drie smeden, twee
houtzaagmolenaars, twee zeildoekmakers en een
molenmaker.
De naar Rusland gelokte Zaankanters hadden
waarschijnlijk alle hun sporen in hun beroep al
verdiend. Van een aantal staat dat vast. Aan de
top staat de Westzaner grootscheepmaker Claas
Jansz Tromp, van wie Honig meldt dat Tsaar
Peter al in 1697 op zijn komst had aangedrongen
en die uiteindelijk in 1 7 1 1 naar Archangel vertrok. Tromp kreeg de leiding over de werf in
Casan, ontsloeg 'veel onkundig volk' en 'bleef
onafgebroken in gunst bij den Czaar'. Na zijn
vertrek ( i n 1721) werd zijn zoon, CornelisClaasz
Tromp, in diens plaats aangesteld.
De andere Zaankanters kwamen niet zo hoog in
de tsaristische organisatie. Arijan Barentsz., alias
Metie (in het schema Arrien Bsz. Meetjen) mag
een wedstrijdje scheepsbouwen weliswaar van
Peter de Grote hebben gewonnen (hij zorgde er
wel voor dat dat feitelijk niet het geval was), maar
hij zal niet meer dan een 'meester scheepmaker'
zijn geweest.
Collegae van Metie/Meetjen waren de Westzaner
Pieter Claasz. Baas en de Zaandammers Jacob
Jansz. Boorder en Mues Cornelisz. Deze drie
kwamen in 1704 in tsaristische dienst. Pieter Yp
wordt omschreven als baas timmerman, Simon
Pieters Vrewoers en Jacob Symonsz Smit als
scheepstimmerbazen. Jan Rensen als schepenmaker en Claes Ok als werf onderbaas. De overige 'scheepsbouwers' zijn van het kaliber'scheepstimmerman'.
Het is opvallend dat een flink deel van de overige
Zaankanters in Russische dienst hoger gekwalificeerd personeel betreft. Gerrit Kist was meester

Gezicht op de Voorzaan,
eind 17e eeuw

scheepssmid, een kwalificatie die ook voor Pieter
Gerrits Blom gold. In 1719 waren het meester
zeildoekmaker Willem CornellisseBacker en zijn
meesterknecht Claes Hendricx Boender die Krommenie voor Rusland verruilden. Willem Symonsz
van der Weyden was baas op een houtzaagmolen.
Ook een molenmaker (Cornelis Claesse Wit), een
papierlijmer (Claas Jansz. Lodewijck), een houtzaagmolenaar (Pieter Couwenhoven) en een ankersmid (Jan van Keulen) moeten als zelfstandige
handwerkslieden worden beschouwd.
Nadere analyse van de aantallen en beroepen van
de gastarbeiders doet drie periodes ontstaan: voor
1697, tussen 1697 en
1707 en daarna. Over
de eerste periode kan het
volgende worden gezegd: iets minder dan
de helft (dertien) van het
totale aantal werkte in
deze periode in Rusland
en zij zijn gemiddeld
lager gekwalificeerd dan
de personen die later vertrokken. Na 1697 steeg
het opleidingsniveau,
maar vertrokken minder
mannen. Dit is de trend
in de periode 1697-1707 (acht personen) en die
trend wordt versterkt in de veertien jaar daarna
(weer acht personen).

Wervingsprocedure
Het lijkt erop dat er twee mogelijkheden bestonden om in tsaristische dienst te geraken; je werd
gevraagd of je meldde je tijdens een wervingsactie
bij een zaakgelastigde.
Het overgrote deel zal via de tweede methode in
Rusland zijn beland. Dat laatste kon nogal wat
voeten in de aarde hebben. Wij weten dat doordat
agent Johannis van den Burg in 1711 een brief
aan het hoofd van de Russische vloot, Fjodor
Apraksin, schreef. Hij deed zijn beklag over de
kosten die hij moest maken voordat hij geschikte
kandidaten had geselecteerd, ingelicht en overgehaald.
,,Zi j zijn helemaal niet geneigd om naar Moskovie
te gaan en ze komen met hun vrienden, vrouwen
en kinderen bij mij aan huis wel tien, twaalf keer
voor ik ze alles uit kan leggen en overhalen en ik
kan ze niet a l t i j d zonder iets te geven laten weggaan en er komen er wel tien voor ik een goede
vinden kan en ik moet ze dan wat geven en aan de
praat houden om ze uit te horen of zij wel bekwaam zijn. En als ze dan zijn aangenomen dan
denken ze een recht te hebben om steeds aan te
komen om zich te laten voorlichten over de reis
en moet ik ze diverse malen bij mij ontvangen om
te eten. Als u wist wat een moeite het kostte het
volk aan te nemen zou men mij voor ieder persoon wat geven want ik moet met iedereen zitten
drinken."
De Nederlanden waren in die tijd mede beroemd
om hun couranten. Dit waren nog geen dagbladen, maar ze kwamen wel een of meerdere keren
per week uit.
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Advertenties, veelal op de laatste pagina (op de
manier zoals de International Herald Tribune nu
nog Classified Ads heeft), waren mede kenmerkend voor deze bladen. In 1717, toen Peter I weer
in Amsterdam was, liet hij een advertentie opstellen om handwerkslieden te werven voor werk in
Rusland.
Hoewel slechts een gering aantal notariële akten,
die men als arbeidscontracten kan zien, bekend
zijn, is het waarschijnlijk dat afspraken altijd op
papier kwamen. Deze akten werden vooral in
Amsterdam opgemaakt, omdat daar de meeste
zaakgelastigden van de Tsaar te vinden waren.

Motivatie
Waarom begaven al die Zaankanters zich voor
enige jaren in Russische dienst?
Recent is geopperd dat de relatief kleine Zaansc
scheepswerven zeer conjunctuur-gevoelig waren
en dat werknemers daardoor bereid waren een
paar jaar de zekerheid van een vast inkomen in
buitenlandse dienst te kiezen. In ieder geval kan
geconstateerd worden dat de Zaandamse scheepsbouw net over het hoogtepunt van de jaren '80
van de zeventiende eeuw heen was. Sindsdien
nam de omvang van de scheepsbouw geleidelijk
af.
Vanzelfsprekend spraken de verdiensten in het
verre Mosschovie ook aan. In het journaal van
Nomen staat: ,,so heeft hij alhier tot Saardam
eenige timmerlieden doen huijren, voor 50 gl. per
maent, en daer boven 10 stuijv. 'sdaeghs voor
kost geit, vban welcke penningen de wijven, ofte
andere vrienden, tot Amsterdam en alhier bij Jan
Broer, alle maanden 40 gl. konden ontfangen, de
rest genoten sij selfs in Mosschovien."
Dat was een regeling (uit ongeveer 1695) die
kennelijk aansprak. Een regeling die wij iedere
keer weer tegen komen. Zo ontving scheepsmakersknecht Adam Willems Decker vanaf 1704
'twintigh R.D. pr. Maant'. Van die twintig rijksdaalders werd het loon van vier maanden in
Holland uitbetaald, plus datgene wat Decker in
Rusland niet nodig had. Ook papierlijmer Claes
Jansz Lodewijck liet een deel van zijn loon in
Holland uitbetalen. De notariële akte meldt: „hem
zal doen hebben maendelijx de Somma van
Tagentich guldens, te betalen acn hem selfs tot St
Petersburgh voornoemt alle maenden v ij f f en
twintigh guldens in rusch geit naer Caers van
Wissel gcrekentende aen syn huijsvrouw Annetjc
Jansz Groen de overige vijff en vijfftigh guldens".
Lodewijck's contract laat zien welke voordelen
nog meer in Rusland behaald konden worden. Hij
had ,,vrij Wooninge Brand en Light ende in
plaetse van vrij bier Jaerlijx vijf en twintigh
guldens hollands'' en daarnaast werd de reis (ook
de retourreis) naar St. Petersburg voor hem betaald. Tenslotte was het gebruikelijk dat een voorschot werd uitbetaald, wat natuurlijk wel van het
loon werd afgehouden.
Van drie andere Zaankanters weten wij ook het
inkomen. Pieter Claasz Baas, Jacob Jansz Boorder en Mues Cornelisz, die in 1704 als meester
scheepmakers werden aangesteld, ontvingen ie-

Scheepswerf aan de
Hogeüijk te Zaandam

der 26 rijksdaalders per maand, die aehl keer per
jaar in Rusland en vier keer in Holland, werden
uitbetaald.
Bij/onder waren de gunsten die de Tsaar aan de
weduwen van sehipperClaes Willems/ Musehen
werf-onderbaas Claes Ok verleende. Toen de
eerste in 1696 overleed ontving zijn weduwe t'
500,-, t e r w i j l b i j de dood van Ok diens weduwe
maar liefst duizend gulden in haar knip mocht
steken. Het kan haast niet anders of deze
v r i j g e v i g h e i d ( v a n de zeker n i e t om z i j n
vrijgevigheid bekend staande Tsaar) heeft bijgedragen tot de beeldvorming en aantrekkelijkheid
van een kennelijk niet
/onder risico zijnde tocht
naar Rusland.
Duidelijk in ieder geval
is dat de Hollanders in
Russische dienst meer
verdienden dan hun Russische collega's. Nomen
verhaalt van jaloerse
'Mosschoviters', n i e t
al leen omdat de 'Czaarce
maeijesteijt' meer met
de Zaandammers optrok,
maar bovenal omdat „sij
so veel meer geit winnen dan sij, Russen, doen." Het antwoord was:
„Als gij lieden so goedt en veel kondt wercken
gelijek die Hollanders, dan sult g i j oock soo veel
geit winnen."

Het werk
Het l i j k t erop dat het werk in de loop van de t i j d
enige wijziging onderging. Moesten de eerste
Zaankantcrs met name schepen bouwen, naderhand won het educatieve aspect aan belang. Nogmaals k i j k e n d naar de uitgebreide akte die
p a p i e r l i j m e r Claes Jansz Lodewijck, Andre
Chroetschoff en Lieutenant van der Guarde lieten opstellen, wordt duidelijk dat eerstgenoemde
niet alleen 'allerleij soort van papier' moest lijmen, maar ook het ,,onderwijsen van 't selve aen
anderen" zijn geld verdiende.
Het contract werd gewoonlijk voor twee of drie
jaar afgesloten. In het eerste geval met een optie
voor nog een jaar. Na u i t d i e n i n g van het contract
stond het de werknemer vrij om zich als v r i j man
in Rusland te vestigen, dan wel naar Holland
terug te keren. Als er sprake was van mee-emigrerende vrouw en/of kinderen dan was dat mogelijk. Zodra die werkten, dan ontvingen zij apart
loon.
Andere bepalingen in het contract konden zijn:
- vrije godsdienstoefening; in St. Petersburg was
een protestantse kerk. Dit was de lutherse kerk
die admiraal Cornelis Cruijs had laten bouwen
(en waar de familie Couwenhoven bij betrokken was). Hier kerkten alle West-Europese
protestanten. Een paar jaar geleden z i j n de
fundamenten van dit houten gebouw ergens
onder in een kelder van de Hermitage blootgelegd;
- strafbepalingen voor wanneer iemand zijn taken verzuimde;
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- wie bij uitbetaling van een voorschot borg
stond;
- de belofte dat de werknemer alles zou doen wat
hem in redelijkheid werd opgedragen.

Russen in Nederland
Hoewel niet het onderwerp van studie in dit
artikel, wordt toch even bij de
Russische edelen die in de Zaanstreek een ambacht moesten leren, stilgestaan.
Honig doet uitgebreid verslag van de successen
die Golofkin en Menzikoff bij het leren van het
scheepstimmerambacht boekten. Zij waren twee
van de twee-en-twintig naar Nederland gestuurde
edelen die het niet moesten wagen
terug te keren voordat een getuigschrift kond
worden overleggen. Later zouden nog tientallen
edelen volgen, van wie (volgens Honig) een flink
aantal in de Zaanstreek in de leer ging. Ds. Petri
meldde in een brief dat 7 a 8 personen uit het
gevolg van Peter I in 1697 achterbleven. Ze
hebben echter weinig sporen nagelaten, zeker in
de Zaanstreek.
Het grootste deel van de Russische studenten
moest navigatiewetenschappen studeren. Daarvoor moesten zij niet in de Zaanstreek zijn. Het
waren jonge, totaal onvoorbereidde leden van de
'upper class' die weinig gemotiveerd waren om
het vak van matroos te leren. Het verhaal van Ivan
Golovin is illustratief. Deze werd in 1712 naar
Petersburg geroepen en voor de keus gesteld, in
dienst of naar Holland. Hij koos voor Holland,
waar hij in „Saardam en Rotterdam de Hollandse
taal en aritmetica en navigatie (heeft) geleerd".
Vervolgens ging hij naar Venetië om de scheepsbouw, constructie van galeien en Italiaans te
leren. Toen hij na vier jaar terugkeerde en door
Peter 'overhoord' werd, bleek dat hij vrijwel
niets had geleerd. De reden? Golovin: ,,Allergenadigste vorst, ik rookte tabak, dronk wijn,
amuseerde mij en leerde de bas te bespelen en
kwam zelden buiten."

Gevolgen voor de Zaanstreek
Rest de vraag of het vertrek van Zaanse geschoolde ambachtslieden negatieve gevolgen heeft
gehad voor de Zaanse economie. Eerder is al
geconstateerd geconstateerd dat de Zaanse scheepsbouw juist over haar hoogtepunt heen was. Ook
bekend is dat de ontwerptekeningen voor de eerste paleizen langs de Newa (St. Petersburg) alle
op Zaans bord zijn gemaakt.
Naderhand verloren de Zaandijker papiermakers
dat alleenrecht en verdwenen zij vrijwel geheel
van de Russische markt (waar steeds meer eigen
fabricaat werd gebruikt). Klaas Woudt constateerde dat in het begin van de 18e eeuw zeildoek
u i t 'Moscovie' op de Hollandse markt kwam. De
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de export van
kennis en vaardigheden negatief voor de Zaanse
economie heeft uitgepakt.
Hoe zwaar de plaatselijke economie echter is
getroffen, is met het beschikbare archiefmateriaal
niet aan te geven. Daarvoor moet eerst duidelijk
z i j n in hoeverre de 29 bekende Rusland-gangers
dekkend of zelfs maar representatief voor alle

naar Rusland afgereisde Zaankanters zijn. Hier
moet, met het beter toegankelijk worden van de
Russische archieven, meer over te zeggen zijn.
Moeilijker ligt het met de directe bewijslast dat
Zaankanters zodanig hebben bijgedragen aan de
Russische kennis en kunde dat de Zaanse scheepsbouw, papiermakerij, (anker-)smederij, molenmakerij, houtzagerij en zeildoekweverij daar (exact
welke) schade van hebben ondervonden. Laten
we het zo formuleren: Het vertrek van geschoolde
ambachtslieden uit de Zaanstreek naar Rusland
heeft geen positieve bijdrage aan de Zaanse economie geleverd.
Ger Jan Onrust
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Zaankanters in Rusland
Achtereenvolgens wordt de naam, woonplaats in de Zaanstreek, het beroep en de periode die men
in Rusland is geweest gemeld.
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naam

woonplaats

beroep

periode

Pieter Yp
Jan Rensen
Thomas Josias
Pieter Couwenhoven
Jan Gerbrandsz Muus
Gerrit Pieterz Kist
Jan Ales
Claes Ok
Arrien Bsz. Meetjen
Jacob IJsbrandsz
Claes Willemsz Musch
zijn stuurman
Pr. Gerrits Blom
Claes Symonsz Backer
Corn. Jansz Boorder
Gerrit Musch
Cornelis Claesse Wit
Jan van Keulen
Pieter Claasz Baas
Jacob Jansz Boorder
Mues Cornelisz
Adam Willemsz Decker
Willem S. v. d. Weyden
Simon Psz. Vrewoers
Jacob Symonsz Smit
Dirk Jelisse
Claas Jansz Tromp
Claas Jsz. Lodewijck
Willem Corn. Backer
Claes Hendr. Boender
Cornelis Clsz. Tromp

Oostzaandam
Oostzaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Westzaandam
Zaandam
Westzaan
Zaandam/Alkmaar
Zaandam
Zaandam

baas timmerman
schepenmaker
timmerman
houtzaagmolenaar
in scheepsbouw
mr. scheepssmid
in scheepsbouw
werf onderbaas
scheepsbouwer
in scheepsbouw
schipper
stuurman
mr. scheepssmid
scheepstimmerman
scheepstimmerman
scheepstimmerman
molenmaker
ankersmid
mr. scheepsmaker
mr. scheepsmaker
mr. scheepsmaker
scheepsmkrknecht
houtzaagmolenaar
scheepstimmerbaas
scheepstimmerbaas

voor 1697 (enige jaren)
voor 1 697 -zeker 1701
voor 1 697 -zeker 1697
voor 1697
voor 1 697
voor 1 697 -voor 1697
voor 1697
voor 1 697
voor 1 697 -zeker 1697
rond 1 693
1693- 1696
1 693 - 1 696
1694rond 1 695
rond 1695
rond 1 699
- 1701
rond 1701
170417041 704 1 704 - 1 707
1704- 1707
rond 1 7 1 1
rond 1 7 1 1
- 1714
1 7 1 2 - 1721
1718- 1721
17191719rond 1 720

Westzaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaandam
Oostzaandam
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Oostzaandam
Westzaan
Westzaandam
Krommenie
Krommenie
Westzaan

groot scheepmaker
papierlijmer
mr. zeyldoekmaker
zeildoekmkrknecht
groot scheepmaker

Stichting De Zaanse Schans meldt...
Restauratie pakhuis Vrede
In het septembernummer van Anno maakten wij
m e l d i n g van het f e i t dat de r e s t a u r a t i e werkzaamheden aan het op 6 j u n i van dit jaar
verplaatste pakhuis Vrede gedurende het najaar
zouden beginnen. Als u de Zaanse Schans recentelijk heeft bezocht, zult u hebben opgemerkt dat
er nog niet wordt gewerkt aan het pand. De
restauratie is uitgesteld in verband met een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland. Als het
pand de status van monument krijgt toegewezen,
wordt een deel van de restauratiekosten subsidiabel.
Echter, voordat de provincie hierover uitspraaak
doet, mag er niets worden gedaan in of aan hel
gebouw. Gebeurt dit wel, dan is het risico groot
dat er geen subsidie wordt verleend. De Statencommissie van de provincie doet op 16 december
1993 uitspraak. Afhankelijk hiervan en van de

mogelijke intredende strenge winter, kan direct
na deze datum worden begonnen met de restauratie. Doordat er in de planning vertraging is ontstaan zal het bezoekerscentrum later worden geopend. Waarschijnlijk gebeurt dit in het najaar
van 1994. Gedurende de zomerperiode zullen w i j
de bezoekers aan de Schans op een nog nader in
te vullen wijze informeren over de restauratiewerkzaamheden.

Inrichting bezoekerscentrum
Voorde inrichting van de publieke ruimtes in het
bezoekerscentrum is een extern bureau aangetrokken. 'Meeter & Bremer' zijn gespecialiseerd
op het gebied van het geleiden van bezoekersstromen. tentoonstellingsboLiw en alles wat te
maken heeft met het zo efficiënt en goed mogelijk
inrichten van openbare ruimtes met een informatieve of museale functie. Het bureau heeft als
eerste opdracht een communicatieplan voor het
bezoekerscentrum geschreven. Hierin is een raamwerk neergelegd op welke wijze het centrum
globaal kan worden ingericht; welke faciliteiten
er beschikbaar zijn, hoe de bezoekersstromen
worden geleid en hoe de informatieverstrekking
aan de bezoekers zal plaatsvinden. Meeter &
Bremer hebben inmiddels opdracht gekregen tot
het maken van een schetsontwerp. Om de bewoners, ondernemers, commissie van advies en touroperators zo goed mogelijk te informeren over de
in het schetsontwerp geprojecteerde inrichting
van hel bezoekerscentrum wordt ter voorbereiding hiervan tijdelijk een klankbordcommissie
ingesteld. De commissie zal een paar keer bij
elkaar komen om een goede afstemming te verkrijgen tussen de ideeën over de inrichting van
het bezoekerscentrum en de direct betrokken gebruikers- en belangengroeperingen op de Zaanse
Schans.
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Boek Fresco Press
Op 18 november is het boek 'De Zaanse Schans
en recepten uit de keuken van De Hoop op
d'Swarte Walvis' gepresenteerd. In De Walvis
ontving de heer A. Heijn uit handen van Michel
van der Plas het eerste exemplaar. Het boek is op
initiatief van Fresco Press in samenwerking met
het restaurant en Stichting De Zaanse Schans tot
stand gekomen 'om de grote bezoekersaantallen
uit binnen- en buitenland kennis, inzicht en gevoel aan te reiken over wat het restaurant en de
Zaanse Schans aan bijzonders te bieden hebben'.
Er is een Nederlandse en een Engelse versie
('Zaanse Schans and recipes from De Hoop op
d'Swarte Walvis').
'Speelgoedhuisjes als bij toeval in de polder
gestrooid. Molens, een dijk en zo maar wat paden
onder de Hollandse hemel...', zo begint een van
de teksten van de schrijver Klaas Woudt die
vanuit vele invalshoeken de Zaanse Schans en
De Walvis beschijft. Ontstaan, karakter van land
en volk, wonen en werken, de houtbouw van
h u i z e n en p a k h u i z e n , de v o e d i n g s - en
genotmiddelenindustrie, de zeden en gewoonten, kleding en folklore, scheepsbouw en walvisvaart. Verleden, heden en toekomst van de
Zaanstreek en de Zaanse Schans. De korte, impressionistische beschrijvingen van Klaas Woudt
worden afgewisseld met eenvoudig te maken
recepten uit de keuken van De Walvis. Hierin
wordt veelal gebruik gemaakt van (Noord) hollandse of Zaanse ingrediënten. De sfeervolle
fotografie van Frans van Wijk en de afwijkende
vormgeving door de van oorsprong Zaanse Melle
Hammer, maken het boekje zeer bijzonder. Het
boek is te koop in de Zaanse boekhandel, onder
andere bij Bruna in Zaandam en op het kantoortje
van de Zaanse Schans. Verder is het b i j iedere
Nederlandse boekwinkel te bestellen onder ISBnummer 90 5349 094 9 (ISN-nummer Engelse
versie 90 5349 095 7).
J. Keegstra
Stichting De Zaanse Schans, directeur a.i.

Stichting Zaans Schoon
De 'vleugels'
te Koog aan de Zaan (II)
De laatste keer dat wij u berichtten over de 'vleugels' aan de Raadhuisstraat te Koog aan de Zaan
was in Anno, nummer l 10 (juni 1989). Sindsdien
is er veel gebeurd, zij het dat de vleugels er nog
steeds staan, maar .... wellicht niet voor lang
meer. Leest u maar.
In Anno, nummer 110, heeft Zaans Schoon haar
visie gegeven op de plaatsing van de twee stalen
schijven onder het viaduct van het Coentunneltracé
te Koog aan de Zaan. De Stichting was -en is- de
mening toegedaan dat de vleugels te groot van
schaal zijn tussen de op de mens afgestemde
bebouwing langs de Raadhuisstraat. Voorts heeft
de Stichting er ondermeer op gewezen dat door de
plaatsing van de vleugels het zicht op de Zaan
belemmmerd wordt. De Stichting heeft destijds
suggesties gedaan ten aanzien van alternatieve
plaatsen waar de vleugels naar haar mening meer
tot hun recht zouden komen, maar daar is men
toen niet op ingegaan.
De vleugels zijn geplaatst zonder bouwvergunning omdat de gemeente aanvankelijk de mening
was toegedaan dat de verlening van een dergelijke vergunning in het onderhavige geval niet
nodig was. Zaans Schoon heeft er op gewezen dat
dat standpunt niet juist was. Inmiddels werd door
de plaatselijke bevolking fel geprotesteerd tegen
de plaatsing van de vleugels. Het beleid van het
college van b en w werd in de pers scherp veroordeeld. Het college van b en w heeft toen alsnog
besloten een procedure te starten. De Noordhollandse Welstandscommissie heeft in het kader
van de aanvraag van de bouwvergunning in een
goed beargumenteerd schrijven geadviseerd geen
bouwvergunning te verlenen. De argumenten van
de Welstandscommissie sloten geheel aan bij die
van Zaans Schoon. Dit advies van ter zake deskundigen werd niet opgevolgd. De gemeente ging
vervolgens te rade bij de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) van de gemeente zelf. De
AB K heeft een positief advies aan het college van
b en w uitgebracht. Ter bevordering van de objectiviteit heeft Zaans Schoon nog gesuggereerd om
beroep in te stellen van het advies van de Welstands-

commissie bij de Commissie van beroep van de
Stichting Noordhollandse Welstandscommissie
in plaats van het oor te luisteren te leggen bij een
niet van het college van b en w onafhankelijke
commissie, die bovendien niet bevoegd is om te
oordelen over stedebouwkundige en planologische aangelegenheden. Deze suggestie werd echter
als 'niet opportuun' van de hand gewezen. De
bouwvergunning werd inmiddels verleend. Stichting Zaans Schoon zag zich toen genoodzaakt de
zaak voor te leggen aan de Raad van State, die
van oordeel was dat de gemeente de afwijking
van het negatieve advies van de Weistandcommissie niet slechts kon baseren op het advies
van de ABK, nu Zaans Schoon verzocht had om
van het negatieve advies van de Welstandscommissie in beroep te gaan. Daarmede had de
gemeente in strijd gehandeld met het algemene
beginsel van behoorlijk bestuur dat eist dat de
motivering van een besluit de conclusie moet
kunnen dragen. De bouwvergunning werd vernietigd.
De vraag is natuurlijk wat er nu gaat gebeuren.
Men zou kunnen kiezen voor het opnieuw aanvragen van een bouwvergunning, maar dan met
inachtneming van de aanwijzingen van de Raad
van State. Vooralsnog is echter gekozen vooreen
alternatief. Zoals hierboven aangegeven, heeft
Zaans Schoon destijds de suggestie gedaan om
de vleugels te verplaatsen. Op basis van die
suggestie vindt momenteel overleg plaats tussen
de gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat en Zaans
Schoon. Er wordt onderzocht in hoeverre verplaatsing van de vleugels mogelijk is naar het
'eilandje' midden in de Zaan waarop de pijlers
van het Coentunnelviaduct rusten. De vleugels
zouden dan door hun plaatsing naast het viaduct
-en meer op het niveau van de weg- de suggestie
kunnen wekken alsof zij het viaduct 'dragen'.
Een dergelijke oplossing van het jarenlang slepende conflict zou door Zaans Schoon toegejuicht worden.
H. Pielkenrood

Feestelijk Versierd

horstsieraad van Marianne
We-enberi>, 1993

-J l veren corsetnaald met
afbeelding van een
walvisvaarder, 18e eeuw

Op de tentoonstelling 'Feestelijk Versierd', die
momenteel op de bovenverdieping van het Zaans
Historisch Museum is ingericht, liggen oude en
moderne sieraden naast elkaar. Veel sieraden uit de collectie van het museum zijn
verbonden met de streekdracht: oorijzers,
kapspelden, voorhoofdsnaalden. Van oorsprong waren veel sieraden uitsluitend functioneel in gebruik, om een kledingstuk te
sluiten of een muts in de juiste vorm te
houden, maar langzamerhand nam het versierende element een belangrijke plaats in.
Een goede voorbeeld van een sieraad met
zo'n 'dubbelfunctie' is een corsetnaald,
vermoedelijk u i t het laatste kwart van de
18e eeuw. "' Het bestaat u i t een zilveren
pennetje van ruim zes centimeter met vlak
voor een van de uiteinden een klein dwarsstukje waaraan een pecrvormige 'broche'
zit. Achter het glas. dat helaas gebarsten is,
is een tekening met kleuren van een walvisvaarder te zien. De Hollandse driekleur
wappert in de wind. De naald werd middenonder in het corset omhoog gestoken, zodat
een mooie rechte middenlijn ontstond. Alleen het
uiteinde van de naald, de broche, bleef zichtbaar.
Corsetnaalden zijn vrij zeldzaam; behalve deze
bevindt zich het enige bekende exemplaar in
museaal bezit in het Openluchtmuseum in Arnhem.
Het is een gouden corsetnaald afkomstig van
Zuid-Beveland.
De eigenaresse van de zilveren naald gebruikte
haar corsetnaald niet alleen waar die voor bedoeld was, maar wilde er ook iets mee laten zien,
namelijk het beroep van de echtgenoot of familie.
Behalve het beroep kunnen sieraden soms ook
iets vertellen over de woonplaats of streek van de
drager of draagster, de leeftijd, godsdienst of
bijvoorbeeld de welstand. Met name de vorm en
de materiaalsoort - koper, zilver, goud, diamanten- maakten de stand of status van de drager
zichtbaar. Dit kwam vooral tot u i t i n g in de dracht
van de vrouwen. De kleding van de mannen was
over het algemeen v r i j sober en zij droegen ook
minder sieraden.

Komisch detail
Naast sieraden met een functie, waren er ook
sieraden uitsluitend voor het mooie, voor de sier:
kettingen, ringen, oorbellen of broches. De afgebeelde broche van verguld metaal is zo'n pronksieraad. Achter het glas is op perkament eveneens
een voorstelling van de walvisvaart geschilderd.
Rechts een walvisvaarder en links ervan twee
bemande sloepen. Twee bemanningsleden bevinden zich op de rug van de walvis. Aan hun
houding te zien is van de walvis niets meer te
vrezen. Komisch detail is dat alle mannen een
hoge hoed op hebben, die niet bepaald praktisch
lijkt bij de jacht. Misschien heeft de schildereen
bestaande afbeelding van de walvisvaart als voorbeeld gebruikt en een detail als de hoed zelf
ingevuld. Onbekend is waar dit soort sieraden

verguld metalen broche met afbeelding van de
walvisvaart, 19e eeuw

gekocht werden, bij een plaatselijke goud- en
zilversmid, een rondtrekkende handelaar of bij
een juwelier in de stad. In ieder geval zijn zowel
de corsetnaald als de broche geen doorsnee sieraden, maar zullen ze apart besteld zijn. De vrouwen die deze versieringen droegen wilden zich
persoonlijk onderscheiden. Daarin verschillen ze
niet van de vrouwen of mannen die de kunstenares Mariannne Wezenberg uit Koog aan de Zaan
op het oog heeft met haar sieraden. Niet functioneel, maar persoonlijke versieringen die opvallen
door vorm en ongebruikelijke materialen als folie, zilveren nagels en rubber, maar ook plastic of
papier. Op het eerste gezicht lijken het k i l l e en
harde materialen, maar bij nader inzien b l i j k e n de
sieraden soepel en zacht en staan ze heel 'chique'.
Tot eind januari k u n t u oude en nieuwe sieraden
bezichtigen in het Zaans Historisch Museum.
Alice van Diepen
Literatuur:
D.G. Bakker-Stijkel, Wie 't breed heeft, laat 't
breed hangen, Arnhem 1982.
Noot1". Het gebruik van corsetnaalden was
weliswaar ouder, maar in de Zaanstreek kwamen
-e vermoe-delijk in het laatste kwart van de 18e
eeuw voor.
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BOEKENNIEUWS
Zo vlak voor Sinterklaas en Kerst komen er altijd
een groot aantal boeken en boekjes uit. Dat geldt
zeker voor dit jaar. Eerst een boek wat ik nog niet
heb gezien maar eind november is gepresenteerd,
namelijk 'Zaandam in de middeleeuwen' van
prof. dr. A. van Braam. Ongezien de meest belangwekkende publikatie van dit jaar. Het boek
wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Holland en Uitgeverij Verloren. In het volgende nummer van Anno kom ik hier op terug.
Eind vorig jaar verscheen een serie artikelen over
de geschiedenis van het Zaanse toneel in Dagblad
Zaanstreek. Dit betrof een voorpublikatie uit het

vinciale monumentendienst die het voortouw
neemt.
Dit geldt ook voor de ANWB/VVV-route Stelling van Amsterdam. Niet voor niets werd het
eerste exemplaar van deze 135 kilometer lange
route aan gedeputeerde Lagrand aangeboden. Tot
zijn eigen spijt heeft auteur Jan Derk Gerritsen

boek 'De burger in de huid van een ander' van

geweest) en 6 (Wormerveer) in de Zaanstreek

WormerveerderRobertKooijman.Kooijman,een
telg uit een toneelgeslacht, doet op afgewogen
wijze en zeer goed gedocumenteerd verslag van
iets waarvan je niet verwacht dat er nog zoveel
van is te vinden. Regelmatig geeft hij zijn mening, maar waar hij dat doet is dat als zodanig
herkenbaar en geeft hij de argumenten waarop hij
zijn mening heeft gebaseerd. De bijlagen en het
register zijn een welkome aanvulling op de toch
al sterke tekst. Door steun van verschillende
zijden is het boekje fraai en in eigen beheer
uitgegeven.
Ook in eigen beheer is, na een lange voorbereidingsperiode, het derde deel van de Padboekjes van de
Werkgroep Historie van het Wijkoverleg Oud
West te Zaandam uitgekomen. Dit deel gaat over
het Hollandse- en Ossepad, twee paden die in
deze eeuw steeds meer door Verkade zijn opge-

liggen.
Een andere gedeputeerde, mevrouw Van Diepen,
ontving het eerste exemplaar van het tiende deel

moeten beperken. De brochure verhaalt slechts
over de vestingwerken en zegt niets over eventuele andere bezienswaardigheden. Het totale traject
is in zeven delen 'gehakt', waarvan de routes 5
(Krommenie; NB de naam Assendelft was beter

uit de Waanders/Rijksdienst voor de Monumen-

tenzorg-reeks over het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Architectuur en stedebouw in
Noord-Holland 1850-1940 is een knappe samenvatting (van Ernst van der Kleij) van een flink
aantal inventarisatie-rapporten die de afgelopen
jaren over Noord-Holland zijn gemaakt. Knap
vooral omdat bijvoorbeeld in de rapporten over
Zaanstad, Wormer, Jisp en Oostzaan nogal wat
fouten stonden. Wellicht dat het commentaar van

de Stichting Zaans Schoon en de Vereniging tot
Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek nog heeft geholpen.
Het ligt voor de hand dat in een provinciaal boek
bekende bouwwerken staan. Nu eens vrijwel geen

slokt. In feite is dit padboek een uitgebreide

dingen uit Zaandam, maar met name uit Wormer.

bronnenpublikatie. De tekst is beperkt of is een
pand dat aan de beide paden heeft gestaan wordt
verteld wie er wanneer heeft gewoond. Zo mogelijk worden andere bronnen (bouwtekeningen,
foto's advertenties, e.d.) afgedrukt. Het geheel

De Zaanwand op de Veerdijk wordt als een 'gebied met bijzondere waarde' beschreven. De houten
pakhuizen ten zuiden van de wand worden genoemd, evenals 't Hof Saenden, de fabriek van
Boon en De Adelaar in Wormerveer. Als waterstaatkundig werk is De Hercules in dit overzicht

maakt een verzorgde indruk, ook al omdat het
drukwerk van prima kwaliteit is.

opgenomen. Niet in de Zaanstreek staand, maar
wel met een duidelijke Zaanse achtergrond is de

Een heel ander boekje is dat over de geschiedenis
van de brandweer in Zaandam, van Rob Kluyver.
Gebaseerd op speurwerk van Kluyver, Bob Ris

recent herstelde electrische schepenlift

overdruk uit een eerdere publikatie. Van ieder

en Jan Joosten is een kroniekachtig verhaal tot

in Broekerhaven. P.M. Duyvis was de producent
van deze lift.
De belangrijkste kritiek geldt niet dit boek, maar

stand gekomen, waar hier en daar wat foutjes in
staan. Een aardige publikatie (ook al voor eigen
rekening) met een aantal leuke illustraties.
De Europese Bibliotheek kwam met het tweede

de opzet van het onderzoek: geografische een-

deel van Jisp en Spijkerboor in oude ansichten.

provincie (in de MlP-organisatie is het apart

Jan Klopper en Bob Dekker tonen hun kennis van

geïnventariseerd). Tenslotte is het mogelijk dat

hun dorp bij 76 foto' s. Die kennis is uitgebreid en

bijvoorbeeld laat-19e eeuwse pakhuizen straks
wel beschermd gaan worden, terwijl panden van

gedetailleerd. Het lijkt erop dat iedereen die in de
eerste helft van deze eeuw in Jisp heeft gewoond,
in het boekje wordt genoemd. De foto's zijn

echter te donker afgedrukt. Toch, een feest van
herkenning.
Industriële archeologie komt steeds meer in de
belangstelling van een groter publiek te staan.

Dat zie je aan tv-uitzendingen (het Zaanse industriële verleden heeft het afgelopen jaar driemaal

de tv gehaald), maar zeker ook aan het aantal
publikaties op dit gebied. Daarbij is het in NoordHolland veelal het provinciale bestuur en de pro881

zich tot bijna minimale informatieverschaffing

heid en periodisering zijn gekunsteld. Er bestaat
geen Noordhollandse ontwikkeling en architectuur. Daarnaast is Amsterdam wel deel van de

voor 1850 worden overgeslagen.

Toch nog een klein detailfoutje: De Adelaar is
geen gietijzeren, maar een betonnen beeld (blz.
143).
Niet Zaans, maar zeer handig is het boekje 'Vragen over vroeger; een handleiding voor het maken van historische interviews', door Jelle Hagen. Het is een publikatie van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur. Zoals de titel al

aangeeft is het een handleiding in wat vaak oral
history wordt genoemd. Het Centrum voor Volks-

cultuur heeft hier zeer veel ervaring mee, waardoor iedereen die op dergelijke manier kennis wil
vastleggen zeker iets aan dit boekje heeft.
Ter signalering nog drie boeken. Dirk Doeves
(Dirkie de Zaankanter) schreef Gerrit-Jan, dat bij
Amor Vincit Omnia werd gepubliceerd. Omdat
het fictie betreft wordt het hier niet besproken.
Zaandammer Pieter Helsloot schreef een biografie over Martinus Nieuwenhuyzen, de grondlegger van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Uitgever De Bataafsche Leeuw staat altijd borg
voor fraai uitgegeven, degelijke boeken. De Hollandse Stoomboot Maatschappij in de Tweede
Wereldoorlog zijn door Wormer Klaas Kemp
beschreven. Hij geeft het in eigen beheer uit.
Ger Jan Onrust
Besproken zijn:
J.D. Gerritsen, Route Stelling vam Amsterdam.
Uitgave van ANWB/Tour-in
Noord-Holland 1993. Brochure met kaart en
kleurenfoto's. Te koop bij VVV en ANWB voor
f5,50.
E. van der Kleij, Architectuur en stedebouw in
Noord-Holland 1850-1940. Waanders Uitgevers/
Rijksdiens voor de Monumentenzorg, Zwolle/
Zeist 1993. 175 blz. met veel zwart-wit foto's,
uitleg van termen en registers. ISBN 90 6630 364
6. Prijs: f 35,-.
R. Kooijman, De burger in de huid van een ander.

Geschiedenis van het amateurtoneel in de
Zaanstreek. 104 blz. met illustraties, bijlagen en
registers. 'Hoc erat in votis' 1993. Prijs: f27,50.
M. de Boer, A. Hannaart, H. Veenstra, W. Wester, Padboekjes deel 3 Hollandsepad
Ossepad. Uitgave van de Werkgroep Historie van
het Wijkoverleg Oud West te Zaandam. 159 blz.
met illustraties en naamregister. Prijs: f25,-.
R. Kluy ver. De geschiedenis van de brandweer in
Zaandam. 103 blz. met
illustraties. Uitgave van de Vrijwillige Brandweer Kring 4, Zaandam. Prijs: f 29,90.
J. Klopper Jbz., B. Dekker, Jisp en Spijkerboor in
oude ansichten deel 2. 80 blz. met illustraties.
Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1993. Prijs:
f 32,50.
J. Hagen, Vragen over vroeger; handleiding voor
het maken van historische interviews. Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 1993.
ISBN 90-71840-22-0. Prijs: f 19,50.
D. Doeves, Gerrit-Jan. Amor Vincit Omnia,
Westzaan 1993. Prijs: f 27,90.
P.N. Helsloot, Martinus Nieuwenhuyzen 17591793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
De Bataafsche Leeuw, Dieren 1993. 112 blz.
ISBN
90-6707-328-8. Prijs: f39,50.
K. Kemp, De Hollandse Stoomboot Maatschappij in zware jaren, 1939-1945.
Uitgegeven door de schrijver (02982-4132). Prijs:
f45,-.

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld u i t de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek en De Zaanse Gezinsbode.
5 augustus
Bij de aanleg van het fietspad langs de
Communicatieweg (tussen Assendelft en
Heemskerk) werd de nieuwe wegsloot gegraven dwars door een boerderijplattegrond
uit de eerste eeuw na Christus. Dat meldde
de afdeling Zaanstreek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

10 augustus
Het monumentale vleethuis aan de Zaan te
Koog (achter Hoogstraat 46) werd gedemonteerd. Het pand verkeerde in zeer
deplorabele staat. De historische delen
ervan werden opgeslagen op het terrein
van Claassen Jachtbouw aan de Zaandamse
Kalverringdijk; het is de bedoeling dat het
pand daar (in samenwerking met de Stichting Frans Mars) wordt herbouwd in combinatie met twee historiserend te bouwen
huisjes.

10 augustus
De Raad van State zag geen gronden voor
honorering van het verzoek van een aantal
bewoners van Haaldersbroek om de bouw
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van een tweetal woningen daar te verbieden. Haaldersbroek - beschermd dorpsgezicht - heeft geen bestemmingsplan; het
bouwplan werd daarom getoetst aan de
bouwverordening.

11 augustus
Het Streekarchief Waterland te Purmerend
onderging een ingrijpende verbouwing. In
de enkele weken dat het archief daarvoor
was gesloten, werd het archief uitgebreid
en werd de studiezaal heringericht. In het
archief rusten onder meer alle officiële
stukken van vóór 1970 van de in de gemeente Wormerland samengekomen dorpen.

12 augustus
Molenaars Sjors van Leeuwen en Piet
Kempenaar vierden hun koperen jubileum
op verfmolen De Kat aan de Kalverringdijk te Zaandam.
21 augustus
Het pand Hogendijk 9 te Zaandam hoeft
niet op de gemeentelijke monumentenlijst
te worden geplaatst, want het pand is al
een Rijksmonument. Dat stelde Zaanstads
college van B en W in een reactie op het
verzoek van de politieke groepering PSP' 92-

Zaanstreek om het pand te beschermen.
Bovendien stelde het college dat het pand
niet wordt bedreigd door het geplande
nieuwe theater aan de Zaan.
23 augustus
De eerste editie van het evenement 'Het
binnenhalen van Czaar Peter' (een initiatief van een aantal Zaandamse horecaondernemingen) werd door overvloedige
regenval niet het succes waarop was gehoopt.
25 augustus
Het fabriekspand Mercurius aan de Veerdijk te Wormer werd weer genoemd als
mogelijke v e s t i g i n g s p l a a t s voor het
gemeentekantoor van Wormerland. Het pand
houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Het pand is een van de eerste gebouwen met een massieve betonconstructie en
maakt deel uit van de industriewand van
Wormer; daarom staat het op de provinciale monumentenlijst. De Raad van State
bekrachtigde dat onlangs.
28 augustus
Na een uitgebreide restauratie werd oliemolen Het Pink te Koog weer voor bezoekers opengesteld.

1 september
Onder meer de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van de Watertoren maakte
bezwaren tegen het voornemen naast de
watertoren te Assendelft noodwoningen te
plaatsen. Plaatsing van de woningen is
volgens de vereniging in strijd met het
bestemmingsplan. Om diezelfde reden heeft
de vereniging bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning die de eigenaar van de toren is verleend voor twee permanente woningen aldaar.
2 september
Terwijl in het Molenmuseum al een expositie was ingericht over 'Zaans Zilver',
kwam nog een prachtig zilveren werkstuk
boven water: een model van het in 1964
gesloopte Zaandamse havenkantoor. Het
werd gemaakt in 1921 bij het afscheid van
J.H. Doodhagen, de toenmalige directeur
van Gemeentewerken van Zaandam.
2 september
Zelfs als het Rijk niet verder bezuinigt op
de subsidies voor monumentenzorg, dreigen monumenten in Zaanstad ernstig in
gevaar te komen. Dat werd gezegd door
een woordvoerder van de gemeente. Als
voorbeeld werd de Nederlands hervormde
kerk te Koog genoemd, waar een tekort van
meer dan een miljoen gulden het onmogelijk maakt de restauratie te voltooien.
De monumentensubsidies aan Zaanstad zijn
met ongeveer een kwart verminderd, van
ƒ 465.000 in 1992, naar ƒ 339.000 in 1998.
3 september
Na een uitgebreide restauratie, was de doopsgezinde vermaning te Koog weer geschikt
voor concerten. Het kerkbestuur kreeg al in
1989 toestemming om te beginnen met de
herfundering van de wankele stenen voorgevel. Doordat vergeten werd de restauratie op de budgetteringslijst van de provincie te zetten, komt de subsidie echter pas in
1998 vrij. Toen dat bekend werd, waren
echter al zoveel voorbereidingen getroffen
dat de restauratie volgens de planning doorgang vond; de financiering vond plaats
door leningen.
6 september
Stichting het Reght Huys te Westzaan kreeg
een renteloos voorschot van gemeente
Zaanstad, bedoeld voor de restauratie van
het voormalige rechthuis van de Banne van
Westzaan. Van de Stichting Willem Jansen
kreeg het Reght Huys elf schilderijen in
bruikleen.

17 september
De Zaanse industrie zal de komende jaren
een belangrijk element vormen in de studies door het Projectbureau Industrieel
Erfgoed. De studies (naar historische, bouwkundige, sociaal economische en geografische ontwikkelingen, en naar onderlinge
samenhang van industrieën) moeten uitmonden in rapportages voor direct betrokkenen en populaire publikaties.
21 september
De gemeentelijke monumentencommissie
van Zaanstad ging akkoord met de verplaatsing van het achttiende-eeuwse vleethuis van de Hoogstraat te Koog naar de
Zaandamse Kalverringdijk. Het pand (reeds
l O augustus gedemonteerd, zie aldaar) was
verplaatst met toestemming van de gemeente, maar zonder officiële vergunning.
Haast was echter geboden, in verband met
instortingsgevaar.
21 september
In verband met het driehonderdjarig bestaan van oliemolen De Bonte Hen, werd
deze molen aan de Zaandamse Kalverringdijk 'mooi' gezet. Bovendien werden ter
gelegenheid van het jubileum aparte kruikjes
met 'koudgeslagen sesamolie' verkocht.
22 september
De sloop van het Jacob Taalhuis en van de
panden van Taxibedrijf Erven Jan de Boer
aan de Zaandamse Czaar Peterstraat stond
voor de deur; de panden moesten wijken
voor de geplande bouw van een Vomarsupermarkt. Het Jacob Taalhuis werd gebouwd in 1898 en deed lang dienst als
gebouw van het kantongerecht.
28 september
Het bestuur van Stichting De Zaanse Schans
onderzoekt de mogelijkheden tot de organisatie van 'cultuurhistorische dagtochten'
met bijzondere schepen tussen de Schans
en het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Een van de beschikbare schepen is een
replica van een Zaanse trekschuit uit de
achttiende eeuw. De Stichting hoopt in
1994 met de vaartochten te kunnen beginnen.
5 oktober
De Stichting Vrienden van De Held Jozua
hoopt dit najaar te beginnen met de restauratie van de gelijknamige vervallen paltrokmolen in het Westzijderveld. Ofschoon
de Stichting nog verre van voldeed aan de
gemeentelijke eisen voor uitkering van de
gereserveerde restauratiesubsidie, besloot
Zaanstad toch reeds een deel van deze
gelden over te maken.

12 oktober
De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek
en de Stichting Zaans Schoon leverden bij
de provincie een lijst in met daarop vijftig

bouwwerken. Deze werden in de ogen
van de Zaanse cultuurorganisaties 'vergeten' op de door de provincie opgestelde
monumenten-inventarisatielijst 1850-1940.
Enkele gebouwen op de 'aanvullende'
lijst: zwembad Zaanland (Mauvestraat,
Zaandam), scheepsmakersschuur Brouwer en pakhuis De Kraai (Zaanse Schans),
pakhuis Gouda (Zaanweg, Wormerveer)
en hallen van Bruynzeel (Pieter Ghijsenlaan,
Zaandam).
12 oktober
De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek
bracht een kalender uit met twaalf historische luchtfoto's van de Zaanstreek. Alle
tonen de bedrijvigheid langs de Zaan rond
1924.
16 oktober
Het Recreatieschap Waterland reageerde
afwijzend op Oostzaanse plannen tot onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op delen van de Waterlandzoom, de groene stroken langs de Kolkweg en de Zuiderlaak. Het Recreatieschap
bepleitte versterking van de landschappelijke en natuurwaarden.
27 oktober
'Westzijderveld, bedreigde schoonheid'.
Dat is de titel van een door Ron Brinkman
en Foppe Huitema gemaakte film over het
Westzijderveld.
Bij de première (voor zo'n tweehonderd
leden van de Vereniging voor Ongeschonden Behoud van het Westzijderveld), zei
Zaanstads burgemeester J. Bruinsma
Kleijwegt: 'Eigenlijk zou het bestaan van
de vereniging overbodig moeten zijn.'
30 oktober
Monumento Urbano, het monument voor
de stad in de Zaandamse nieuwbouwwijk
Westerwatering, moet worden gesloopt
of goed in orde worden gemaakt. Dat zei
de Italiaanse architect Serge Umberto
Barbieri, die het monument samen met

Aldo Rossi ontwierp. Hij noemde het torentje 'een aanfluiting voor ontwerper,
bouwer, gemeente en gebruiker'. Herstel
van het in enkele jaren vervallen geraakte
monument zal zo'n ƒ 50.000 kosten.
NB. De datum aan het begin van een stukje
verwijst naar de dag van publikatie, en dus
niet vanzelfsprekend naar de dag van de gebeurtenis zelf.

Jan Pieter Woudt
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Culturele agenda
5 december 1993 - 30 januari 1994
Tentoonstelling 'Feestelijk versierd': over
sieraden uit de collectie, in combinatie met
moderne sieraden van Marianne Wezenberg. Zaans Historisch Museum, Lagedijk
80, Zaandijk.
(open: di/vr van 10.00-12.00 en 14.0016.00 uur en zo. van 14.00-16.00 uur).

16 februari 1994
Openbare jaarvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd.
Zaanstreek-Waterland. Tevens vertoning
film uit het Gemeentearchief Zaanstad.
Zaal 'De Aansporing', Stationsstraat 15
Zaandam,
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

13 november 1993 - 27 februari 1994
Tentoonstelling 'Merk toch hoe sterk': over
merk-, stop- en borduudappen uit de achttiende en negentiende eeuw, gecombineerd
met de vaste collectie meubels, kostuums,
schilderijen en gebruiksvoorwerpen van
het Zaans interieur in de negentiende eeuw.
Museum Het Noorderhuis, Kalverringdijk
17 Zaandam.
(open: zaterdag en zondag van 10.00-17.00
uur; entree f l ,50 kind 4-12 jaar f l,— CJP
en Pas 65 f l,— MJK gratis).

22 februari 1994
Knipselkunst, mevrouw M. Schagen uit
Berkhout zal de kunst van het knippen
tonen. Tevens worden hierover dia's vertoond en krijgt men de gelegenheid zelf
met de schaar in de slag te gaan. maken.
Georganiseerd door het Nutsdepartement
Zaanstad/Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De Vertoeving, Westzijde 82 te
Zaandam,
(aanvang: 14.30 uur)

11 december 1993 - 6 februari 1994
Expositie 'Doenerige Zaankanters': over
fabriekjes en ambachtelijke bedrijfjes zoals Avis, Arriba, Piet Jonker, maalderij
Groot & Co enz. vergezeld van dialezingen
en het vertonen van oude filmpjes.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 en 13.0017.00 uur, za van 14.00-17.00 uur en zo
van 13.00-17.00 uur).

11 januari 1994
Lezing van mevrouw Boschma-Aarnoudse
over 'Historische Bouwkunde in Edam'.
Georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging, af d. ZaanstreekWaterland. Zaal 'Party-centrum Vlaar',
Koemarkt 13 te Purmerend.
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).
18 januari 1994
Lezing van de heer D. Hartman over 'keurmerken, keuring, goud of zilvergehalte en
bijmengsels'. Na de pauze demonstratie
zilver gieten en het vormen van sieraden.
Georganiseerd door het NI VON afd. KoogZaandijk. Ons Huis, Verzetstraat 12 te
Koog a/d Zaan.
(aanvang: 20.00 uur; leden f 2,— en niet
leden f 3,— incl. koffie of thee).
l februari 1994
Dialezing van de heer Jan v.d. Geld, terreinbeheerder Natuurmonumenten Wormer &
Jisperveld.
Stichting De Poelboerderij Veerdijk 106
te Wormer.
(aanvang: 20.00 uur; entree f2,50).
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26 februari 1994 - 4 april 1994
Expositie 'Landschappen en portretten'.
Olieverven en aquarellen van Ariën van
Waterland.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog
a/d Zaan.
(open: zie boven).

7 maart 1994
Natuurfilms over de Zaanstreek, gepresenteerd door de heer Zwager.
Stichting De Poelboerderij Veerdijk 106
Wormer.
(aanvang: 20.00 uur; toegang f2,50).
14 maart 1994
Openbare ledenvergadering van Nutsdepartment Zaanstad/Maatschappij tot Nut van
't Algemeen waarin de uitreiking van de
Nutsprijs 1993. Na de pauze dia-lezing
over vondsten in de Zaanstreek e.o. door
de Archeologisch Werkgemeenschap
Zaanstreek. De Vertoeving, Westzijde 82
Zaandam
(aanvang: 20.00 uur, toegang gratis).
16 maart 1994
Muzikaal literair programma van Bijlsma
en Nieuwenhuizen, 'Drie veren droeg zij
slechts', in het kader van de boekenweek
16-26 mrt'94, thema 'Poëzie'.
Georganiseerd door de Openbare Bibliotheek.
'Theater De Burcht', De Burcht l O Zaandam
(aanvang 20.00 uur; inl. 075-172252).

22 maart 1994
Lezing van drs. A. Derks 'De Tempel van
Empel': over opgraving van een heiligdom uit de Romeinse Tijd. De resten ge-

ven tal van nieuwe inzichten in de veranderde religieuze praktijken en opvattingen bij de Bataven. Het heiligdom heeft
een lange ontwikkeling doorgemaakt vanaf
de 2e eeuw voor Chr. tot in de 3e eeuw na
Chr.
Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afd. Zaanstreek e.o..Plaats van handeling: de werkruimte AWN in oude raadhuis Assendelft, Dorpsstraat 370.
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

22 maart 1994
Lezing van de heer F. Rensen over 'Grafcultuur door de eeuwen heen'. Georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zaanstreek-Waterland.
Het betreft de genealogische en kunsthistorische betekenis van grafmonumenten en rouwborden.
Partycentrum Vlaar, Koemarkt 13,
Purmerend
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

18 mei 1994 - 29 mei 1994
Atelierroute Purmerend. Georganiseerd
door Museum Waterland, Kaasmarkt 16
Purmerend. informatie: tel: 02990-22605.
Tevens in dit museum permanent te zien
'Kollektie Kunstuitleen'.
(open: di/zo van 14.00-17.00 uur, gesloten: kerstdagen en nieuwjaarsdag).

permanent
Doorlopende dia-voorstelling over een
natuurhistorisch thema. Het Natuurhistorisch Museum 'E. H e i m a n s ' ,
Thijssestraat l te Zaandam,
(elke eerste zo van de maand: van 14.0017.00 uur).
permanent
Zes fietsroutes, en veel informatie over
bezienswaardigheden (musea, monumenten, vaartijden en pontjes) in de 'Grote
fietskaart Waterland'. Uitgegeven door
het Recreatieschap Waterland. De Erven
2, 1 1 5 1 AS Broek in Waterland en bij het
beheersbureau, (inlichtingen: 02903-3606).
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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: Veerdijk 40,1531 MS Wormer

EEN BEST
ADRES
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken
'"* Bouw»'

KLASSIEK l
EN MODERN J
ƒ

t M LEVERJW3

VAM HOUT, PLAAT
TU WOJT; ENZ.

bouwers

ALSINANPERE
ACHTERSLUISPOLDER-

van braam • minnesma

RUSHOUTWEG 3 ZAANDAM.
TEL075-164222-164225.

FAX 075-701265.

HMUTMARKr
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655

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

Een natuurgetrouwe
kopie van onze eerste
winkel anno 1887 is
nog steeds open.
Maar dan als museum
aan de Zaanse Schans.
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Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam

