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Voor- en tegenspoed wisselden elkaar de afgelopen maanden af op de Zaanse Schans. Er gebeurde
veel: de brand begin januari in De Hoop op d'Swarte Walvis, de verkoop vanpakhuis/kijkschuur
De Lelie, de start van de restauratie van pakhuis De Vrede, de aanstelling van een nieuwe
directeur, de komst van een scheepswerfje aan de Kalverringdijk, een bezoekersonderzoek en een
aanpassing van de parkeertarieven. In de rubriek 'Stichting De Zaanse Schans meldt...' wordt van
deze ontwikkelingen uitgebreid verslag gedaan. Voorts in dit nummer:

887 Hoe heeft de 16e-eeuwse
Zaanse Schans er precies
uitgezien? Wat waren zijn
afmetingen en wat was zijn
vorm? C.J. van Roon zocht
het antwoord op deze vra-
gen niet in de Zaanse bo-
dem maar in de lucht. Een
luchtfoto uit 1944 van vlie-
gers van de RAF zette hem
op een nieuw spoor. Pas-
send en metend reconstru-
eerde hij de zeshoekige
schans van Diederick van
Sonoy aan het Kalf.

890 In de Oostzij derkerk be-
vindt zich een gebrandschil-
derd raam dat bol staat van
de allegorische figuren en
symbolische voorstellin-
gen. Romeyn de Hooghe
ontwierp het raam in 1700
en de vrouwelijke glaze-
nier Catharina Oostfries uit
Alkmaar voerde het uit.
Jeanine Otten en J. Schip-
per gaan nader in op de
achtergronden van de
Maagd van Kennemerland,
de schenkers, de ontwerper

en de problemen van de
restaurateurs.

894 Het lot van de Zaandijker
sluis lijkt politiek beze-
geld. Restauratieplannen
zijn afgeketst. LUC Ooms
verzet zich met hand en
tand tegen het wegsaneren
van het bijna 400 jaar oude
sluisje tussen de Zaan en
de Sluissloot. In de Woos-
nap houdt hij een vurig
betoog om de sluis in oude
glorie te herstellen.

895 Het artikel van Carla Rogge
in het vorige nummer van
ANNO raakte een gevoe-
lige snaar bij Pieter Groot.
Het hoofdstuk over beschil-
derde plafonds deed hem
herinneren aan wonderlijke
gebeurtenissen uit vroeger
jaren. Soms is de werke-
lijkheid ongelooflijker dan
de fantasie. Zijn ontboe-
zeming over de vreemde
manier van omgaan met
het Zaanse erfgoed bewijst
dat.

896 Alice van Diepen kwam
op de zolder van het Zaans
Historisch Museum een
oude scheepsvlag tegen uit
het begin van de negen-
tiende eeuw. Die vlag wap-
perde ooit aan de mast van
de boeier van de Zaandijkse
olieslager Pieter Vis. Haar
artikel ontsluiert de gehei-
men van het stuk textiel.

897 De rubriek'Portret van...'
is weer terug van wegge-
weest. J.J. van der Horst
pakte de draad weer op en
bezocht het Historisch
Gereedschapsmuseum in
Krommenie. Zijn bijdrage
bevat de weesrslag van zijn
gesprek met museum- di-
recteur/eigenaar Aart Spij-
kerman.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken:
Boekennieuws (898), Kroniek
(899) en Culturele agenda (900).

Illustratie omslag:
Een opname van de bouw
van restaurant De Hoop op
d'Swarte Walvis, gezien
vanaf de Julianabrug,
27 juni 1965.
Foto: Collectie Gemeente-
archief Zaanstad.

Annonce
Af en toe wordt mij gevraagd een bestem-
ming te zoeken voor vroeger uitgegeven
Zaanse boeken. Ik wijs dan op de mogelijk-
heid een kort berichtje in ANNO te plaatsen.
In de afgelopen maanden is mij verzocht de
belangstelling te peilen voor:
l . Het fotoalbum 'Herinnering aan de Ten-

toonstelling van Zaanlandsche Oud- en
Merkwaardigheden'. Vijftig op karton
gezette foto's van deze in 1874 in het

gemeentehuis van Zaandam gehouden tentoon-
stelling. Het album is in kleine oplage vervaar-
digd en uitsluitend uitgereikt aan de leden van
de organisatiecommissie. De band is zeer ge-
havend; de foto's zijn, hoewel verbleekt, vol-
strekt gaaf. Prijsindicatie (na ingewonnen ad-
viezen) f600,-.

2. De zes gebonden jaargangen van 'De Zaende',
maandblad gewijd aan de historie, folklore en



genealogie van de Zaanstreek, Wormerveer
1946-1951.
Prijsindicatie f 390,-.

3. De tien gebonden jaargangen van 'De Speel-
wagen', officieel orgaan van de historische
genootschappen in Hollands Noorderkwartier,
Wormerveer 1946-1955.
Prijsindicatie f 550,-.

Belangstellenden kunnen zich met mij in verbin-
ding stellen: K. Woudt, Lagedijk 65A, 1544 BC
Zaandijk, telefoon 075-216448.

Nieuws van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Na de informatie over VERF en verven in onze
speciale ANNO van oktober 1993, leek het ons
een goede gedachte u het volgende bericht uit de
nieuwsbrief van de 'Vrienden van de Stolp', dit
onderwerp betreffende, aan u door te geven;

I. De uitgave 'Schilder- en Verfkunst' van Sdu
Uitgeverij 's-Gravenhage. Het bevat twee delen:
een bewerking van een 19e-eeuws leerboek 'Gron-
dig onderwijs in de Schilder- en Verfkunst' door
Herman Janse en een verhandeling over heden-
daags sierschilderwerk en hout- en marmerimitaties
door Jan Berghuis jr., decoratieschilder te 's-Gra-
venhage.

II. De uitgave 'De Quintessentiële Academie',
Een boek voor liefhebbers die echt willen weten
hoe onze monumenten geschilderd worden, hoe
de verf gemaakt en opgebracht moet worden,
waaruit de pigmenten bestaan die de kleur aan de
verf geven en waar deze vandaan komen. Het
boek maakt onderdeel uit van het door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg uitgegeven
Restauratievademecum, maar is ook los verkrijg-
baar. Het bestaat uit 176 pagina's en bevat tien-
tallen gekleurde voorbeelden van marmer- en
houtimitaties met praktische aanwijzingen hoe
dit schilderwerk moet worden opgebouwd en
uitgevoerd. U kunt zich wenden tot de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg, Postbus 1001,
3700 BA Zeist. Tel: 03404-83211.

Restauratievademecum
Van de Rijksdienst voor Monumentenzorg ont-
vingen wij bericht dat er kan worden ingeschre-
ven op het Restauratievademecum. De uitgave
bestaat uit zeven ringbanden met losse insteek-
bladen (A4 formaat). Het werk is een bundeling
van informatie op het gebied van bouwhistorie,
conserverings- en restauratietechniek. Bij aan-
schaf ontvangt u alle tot nu toe verschenen pagina' s
(circa 2500). Tevens ontvangt u alle afzonderlijk
verschenen bijdragen van het Restauratievademe-
cum (13 uitgaven). De totaalprijs hiervoor be-
draagt f 990,- indien u voor 31 maart 1994 inte-
kent. Daarna is de prijs f 1390,-. Voor informatie
kunt u zich wenden tot de Sdu Uitgeverij, Postbus
30446,2500 GK Den Haag, telefoon 070-3429743,
fax 070-3634003.

Bevrijding Zaandam op videoband
gezet
Het gaat om beelden die zijn opgenomen door

W. Kaper, E.J. Koning, S. Rigter en Nic. Smit.
Van de door Nic. Smit gemaakte montage op
dubbel 8-film heeft men alleen een kopie kunnen
achterhalen. De originele film is nog steeds zoek.
Men zou nog graag de originele film opsporen. Al
liet de beeldkwaliteit van de film wel wat te
wensen over, men besloot toch deze kopie-film
op VHS-videoband over te zetten.
Wie nog informatie heeft over die tijd of over de
opnames op deze band, kan telefonisch terecht op
nummer 075-176660.
De band kost f 25,- en is te verkrijgen bij Kees
Huijsman Jnz., Peperstraat 29, Zaandam.
Tel: 075-164482. Deel l en 2 van 'OudZaandam'
zijn daar ook nog voorhanden.

Kalender van Dirk Graas
Er is een prachtige kalender verschenen met schil-
derijen van Dirk Graas. De kalender werd uitge-
geven door Uitgeverij 'Amor Vincit Omnia' te
Westzaan. In zwartwit zijn 12 Zaanse schilde-
rijen afgebeeld. De kalender is voor f 17,50 bij de
Zaanse boekhandel te koop.

Genealogische
computerprogramma 's
Van de Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Zaanstreek-Waterland, ontvingen we de
mededeling dat op zaterdag 23 april a.s. in zaal
Het Pennemes, Bloemgracht 95 in Zaandam, van
11.00 tot 15.00 uur, een bijeenkomst wordt ge-
houden. Vertegenwoordigers van NGV-computer-
dienst, Hazadata, PRO-GEN(Mulderij) en Familie-
geschiedenis (H. Hijdra) presenteren daar de ver-
schillende computerprogramma's op het gebied
van genealogische verwerking. Voor het kiezen
van een dergelijk computerprogramma en/of het
stellen van vragen over één van deze betreffende
programma's is dit een mooie gelegenheid.

Vrijwilligers
Er worden vrijwilligers gezocht voor werk in het
Wormer- en Jisperveld op zaterdag 2 april a.s.
Het vertrek is om 10.00 vanaf de Poelboerderij,
Veerdijk 106 in Wormer. Warme water-en wind-
dichte kleding en laarzen worden aanbevolen,
evenals het meenemen van een lunchpakket. U
kunt zich opgeven via het telefoonmummer 075-
219100. Op dit telefoonnummer kunt u ook te-
recht voor informatie over dia-lezingen, wandel-
en thema-excursies.



Nieuwe leden
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:

Mr. F.K.R.E. Sassen, Berg en Dal
De heer L. Muts, Castricum
Mevr. A.C.H. Krijt-v.d. Horst, Koog aan de Zaan
De heer P. Kat, Noordbeemster
De heer J.J.A. Buntsma, Zaandam
De heer W. Dolman, Zaandam
DOW/S&C, Monumentencommissie Zaanstad,
Zaandam

Regionale Geschiedbeoefening
Berichten van de Stichting Regionale Geschied-
beoefening Noord-Holland:

I. In 1995 zal worden herdacht dat Nederland
vijftig jaar geleden is bevrijd van de Duitse bezet-
ting. De drie consulenten geschiedbeoefening
van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland
organiseren op 16 april 1994 een studiedag onder
de titel: '1945: Van bezetting naar Bevrijding',
bedoeld voor historische verenigingen en onder-
zoekers die in hun eigen woonplaats onderzoek
(willen) verrichten naar bezetting en bevrijding.
Lokatie: Het Arsenaal, Groenendaal te Woerden
datum: 16 april 1994. Kosten f30,- per persoon
(inclusief koffie en lunch). Voor opgave van

deelname en informatie kun t u terecht bij het
bureau van de St icht ing, telefoon 023-318436.

I I : Het betreft de inventar isat ie van audiovisueel
archiefmateriaal ( f i l m , videoband, diaserie). Het
materiaal, dat in toenemende mate wordt ge-
bruikt als bron voor historisch onderzoek, is be-
doeld als inventarisatie-project in de vorm van
een stage-opdracht van een student geschiedenis.
Voor een eventueel inventar i sa t ie formul ier f i lm/
video-materiaal zie bovengenoemd telefoon-
nummer van de St icht ing .

Kwartierstatenboek
Het 'Kwartierstatenboek', een j ub i l eumui tgave
van de afdeling Koggenland van de NGV kun t u
beste l len bi j de p e n n i n g m e e s t e r , a f d e l i n g
Koggenland van de NGV. Schoener 3, 1525 CT
Hoorn, door f 45,- over te maken op banknr.
32.97.41.861 bij de Rabobank te Hoorn. Giro-
nummer van de bank: 67968.
Het betreft hier een waardevolle genealogische,
historische verzameling, niet alleen vooreen be-
langrijk deel betrekking hebbend op famil ies in
West-Friesland, maar ook daarbuiten.
Bestelformulieren en een overzicht van famil ie-
namen genoemd in de eerste vier generaties u i t
het Kwartierstatenboek vindt u in het Gemeente-
archief Zaanstad, Hoogstraat 30/34 Koog aan de
Zaan.

Over de bepaling van de precieze plaats en de afmetingen van de 16e-eeuwse Zaanse Schans zijn de
aktes nog niet gesloten. Een toevallige vondst in de vorm van een luchtfoto uit 1944 van vliegers van
de RAF, bracht C J. van Roon opeen nieuw spoor. Zijn artikel verscheen eerder in nummer 109, januar i
1994, van Grondspoor, het mededelingenblad van 'De Zaanstreek en Omstreken', de afdeling van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland. ANNO besteedde al eerder aandacht aan de Schans aan
het Kalf in de nummers 81 en 82.

De Zaanse Schans
In 1988 hebben archeologen, onder leiding van
Piet Reeling Brouwer, een onderzoek gedaan
naar de overblijfselen van de Zaanse Schans, die
in de jaren zeventig van de 16e eeuw aangelegd
zou zijn op de hoek van de Zaan en De Poel. De
reden hiervan was dat op het terrein een nieuwe
fabriek zou worden gebouwd van de firma Duy-
vis-Recter. Gegevens over de Schans waren tot
dan vrij vaag wat betreft grootte en plaats. Wij
hebben daarom vele putten gegraven, hier en daar
tot het ongestoorde veen. Ook is een groot aantal
boringen verricht, maar het mocht allemaal niet
baten. Er werd één scherf van een baardmankruik
gevonden die uit deze periode zou kunnen stam-
men. Piet Reeling eindigt zijn verslag over deze
opgraving dan ook met de conclusie: Deze op-
graving heeft het bestaan van een Schans ter
plekke niet aangetoond.

In 1993 kreeg ik een artikel onder ogen in het blad
'ANNO 1961' waarin een luchtfoto stond afge-
beeld waarop sporen te zien waren die de nodige
vragen en verwachtingen opleverden (Vis). De
foto was genomen in 1944 door vliegers van de

RAF en bevindt zich nu in het Staringcentrum in
Wageningen ( l ) . Ik heb de foto aangevraagd en
daarvan een deelvergroting laten maken van het
betreffende gebied.
Na de beschikbare foto's lange tijd bestudeerd te
hebben, gespitst op eventuele grondsporen ui t de
tijd van de Schans (er zijn w a a r s c h i j n l i j k ook
sporen bij u i t andere ti jden), werden alle gevon-
den sporen ingetekend op de RAF-foto (afb. l ) .

/. Luchtopname uil 1944 waarin de gevonden
sporen zijn ingetekend.



Er begon zich langzaam een patroon af te teke-
nen. Het bleek dat belangrijke delen van de Schans
duidelijk zichtbaar werden. De Schans bleek veel
groter dan we ooit vermoed hadden. De Schans
was zeker meer dan 200 meter lang en liep vanaf
De Poel tot onder de Leeghwaterweg en mogelijk
nog iets verder. Contact met Dick Kerssens van
de af deling Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad
leverde nog enige foto's op van KLM Aerocarto
uit 1930, 1932 en 1935, genomen voor en tijdens
de bouw van de Julianabrug. Ook deze foto's
toonden sporen van de Schans. Tevens kreeg ik
enige kopieën uit het boek van Soeteboom (2) en
J. Honig Jz. Jr. (3) waarin de Schans beschreven
wordt.
Onderstaand volgt eerst een beschrijving van de
gebeurtenissen van na 1572.

Diederick van Sonoy
In opdracht van Prins Willem van Oranje werd
Sonoy benoemd tot Gouverneur van Enkhuizen
en het Noorderkwartier (Van der Koog). Om de
Spaanse overheersing te keren liet deze een aan-
tal schansen oprichten, waaronder een schans aan
het Kalf te Zaandam.
Een strategische plek voor een schans langs de
Zaan vond hij door zich de Zaan af te laten roeien
en zo de situatie te beoordelen. Hij vond een
dergelijke plek op het land van Cornelis Gerrit
Fransz. dat lag aan de oostkant van de Zaan op de
hoek van de Zaan en De Poel, tegenover Koog
aan de Zaan.
Soeteboom schrijft over deze Schans in het vijfde
boek van het Zaanlandse Arcadia, een herdruk uit
1702. Hij schrijft erover alsof hij persoonlijk een
bezoek bracht aan de 'Zaanse Schans' tijdens de
bouw ervan, maar zijn geboortedatum is 24 jaar
later, dus geeft hij de situatie weer uit de tweede
hand. Hij schrijft dan ook: "Alles uit de Oudhe-
den Nagespeurd, en met Autentique Stukken be-
waarheid" Een bewerkt uittreksel van dit verslag
volgt hierna:

Zespuntige schans
Er werd een Schans met zes punten aangelegd.
Eén hoek lag naar de Zaan gericht en één hoek
naar De Poel. Aan de landzijde waren twee grach-
ten gegraven; de binnenste zeer wijd en diep, de
buitenste mat veertien voeten (4). Op de Singel
(tussen de grachten?) lag een contrescarp van
ongeveer vier of vijf voeten boven het maaiveld
(5). De brug was in een bocht aangelegd en via
een klein poortje kon men de Schans binnen
komen. Binnen de Schans lagen vier rijen huizen
(barakken). In het midden was men begonnen
met de bouw van een ronde toren om er te zijner
tijd een klok in te kunnen hangen; de toren was al
zes voeten hoog.
De aanleg van de Schans werd groot en sterk
uitgevoerd, aan de waterkant met sterke palen
afgezet en voorzien van bomen in het water om er
tussendoor te varen. Deze haven is een goede
aanlegplaats geweest voor de galeien en jachten
van de vrijbuiters.
Er werd hard gewerkt want binnen zes weken kon
het vendel van Pieter Verbrugge hier al gelegerd

worden. Ook het vendel van hopman Louwijn
kwam er later bij; Verbrugge bleef echter de com-
mandant. Vanaf het begin van de aanleg van deze
Schans poogden de vijanden, die op de Dam in
Zaandam waren gelegerd, de bouw van deze
Schans te beletten, wetende dat deze hen in hun
acties zou belemmeren.
Tijdens één van die acties van het Spaanse leger
naar de Zaanse Schans stootten ze op een, door de
bewoners aan de oostzijde van de Zaan ter hoogte
van de Noordervaldeur, aangelegde borstwering.
De bewoners hadden deze opgeworpen om een
plotselinge overval te kunnen weerstaan. Met ge-
weervuur werden de Spaanse soldaten'een tijd
opgehouden. De Spaanse soldaten sloopten daarop
delen van de huizen langs de dijk, waarmee ze de
sloten in het Oostzijderveld overbrugden om zo
de borstwering aan de zijkant te kunnen aanval-
len. Toen er ook nog versterkingen aan de Spaanse
kant kwamen opzetten moest het bewonerslegertje
vluchten.
Onderhand waren de Staatse soldaten, die op de
Zaanse Schans lagen, door het geweervuur en de
kruitdamp gealarmeerd. Zij kwamen met de meeste
spoed op het gevecht af en vielen met zulk een
felheid aan, dat ze de Spaanse troepen over de
borstwering terug dreven en tot op de Dam ver-
volgden waarbij de nodige Spaanse soldaten sneu-
velden.
Na deze strijd is de borstwering tot een Schans
vergroot en zijn de bewoners voorzien van vol-
doende wapens zodat zij zich beter konden verde-
digen. Tot zover een gedeelte van het verslag van
Soeteboom in moderne bewoordingen.

Italiaanse vestingbouwers
Verslagen van andere auteurs en tekenaars heb-
ben altijd wel de plek aan het Kalf genoemd als
plaats van de Zaanse of Kalver Schans, maar de
vorm en grootte is daarbij niet duidelijk gewor-
den. De landkaart van de Banne Oostzaan toont
midden in de Zaan een Schans van een vierkant
model met bastions op de hoeken; ten noorden
van de Schans ziet men de Zaan verder gaan als
een vrij smal water (afb. 2).

2. Fragment
van de kaart
van de Banne
Oostzaan
(1590).
De naam
'Calf' is ver-
keerd ge-
plaatst.

Q.9. g..



3. Fragment van de kaart
uit 'Geschiedenis der
Zaanlanden' (1849).

4. Schets van de ooste-
lijke helft van de Schans,
naar de gevonden sporen.

Wat moeten we hiervan denken?
In 1590 moet de Schans toch nog
in redelijke staat en duidelijk zicht-
baar zijn geweest. Heeft de teke-
naar niet zelf de Schans bezocht
of vond hij het niet belangrijk?
Werd de Zaan soms smaller na
De Poel? Het zou dan kunnen be-
tekenen dat er later grote stukken
van het land en daarmee van de
Schans zijn afgeslagen (6).
Ten tweede de kaart, uit 'Ge-
schiedenis der Zaanlanden' van
J. Honig Jz. Jr. getekend naar een
kaart van Beeldsnijder, toont een
eventuele versmalling van de Zaan
pas bij Wormerveer.
Op de plek waar de Schans ligt is
door Honig een zespuntige Schans
ingetekend (afb. 3); tekst en ge-
gevens zijn kennelijk overgeno-
men uit Soeteboom (7).

Met de gegevens en de gevonden
sporen heb ik de oostelijke helft
van de Schans geschetst, reke-
ning houdende met het gegeven
dat het een zeshoekige Schans
moest worden (afb. 4).

Van de westelijke helft van de
Schans is niets bewaard geble-
ven. Waarschijnlijk is sinds de
16e eeuw toch veel van de
Zaanoever afgeslagen. Later werd
de Zaanoever bebouwd.
Een aantal boeken over vesting-
bouw leverde me verschillende
regels aangaande de aanleg. De
schansen en forten in Holland
werden aangelegd naar door Ita-
liaanse vestingbouwers ontwik-
kelde systemen, die alles te ma-
ken hebben met wis- en meetkun-
de. Ik heb daarop, rekening hou-
dende met de gevonden sporen
en de aanwijzingen van Soete-
boom en de algemeen gebruikte
meetgegevens, enige ideaal-
schetsen gemaakt van de Kalver
Schans zoals deze er ongeveer
uitgezien kan hebben aan het eind
van de 16e eeuw, waarvan er hier
één is afgebeeld (afb. 5).

Ik heb daarbij aangenomen, dat
de Zaanoever op dat punt breder
is geweest. Volgens de beschik-
bare plattegronden steken de pun-
ten van verdedigingswerken nooit
uit in open water, maar er zit altijd
nog een moerassig gebied, hoe
klein ook, omheen.

5. Ideaalschets van de Zaanse of Kalver Schans
zoals deze er in het eind van de 16e eeuw uit-
gezien kan hebben.
l. Zaanoever in 1944, 2. Veronderstelde Zaan-
oever in de 16e eeuw, 3. Buitengracht, 4. Hoofd-
gracht, 5. Enveloppe, 6. Bastion, 7. Bolwerk,
8. Barakken, 9. Klokketoren

De ideaalschetsen passen niet volkomen op de
gevonden sporen; waarschijnlijk heeft men de
schansvorm iets verwrongen en aangepast aan de
terreinomstandigheden. Schansvormen kunnen
veel variaties vertonen, al naar gelang hun lig-
ging en doelstelling. Er is, om de mogelijkheid te
laten zien, één helft van het binnenterrein met
bastions getekend en de ander helft zonder. Het
was een vroege schans en misschien wel eenvou-
dig uitgevoerd, maar over het algemeen zijn alle
schansen met bastions uitgevoerd. Pas in de 17e
eeuw onder Maurits krijgen de schansen en stads-
wallen hun nu nog bekende vormen.
Het bleek bij het tekenen dat een Schans met zes
gelijken punten niet passend valt te maken op de
gevonden grondsporen; de Schans is daarom twee-
zijdig symmetrisch getekend, dat paste het best.
Waar de sterke palen hebben gestaan en waar de
bomen om tussendoor te varen hebben gelegen,
waarvan Soeteboom vertelt, weten we natuurlijk
niet. De vrijbuiterschepen hebben er gemak van
gehad als aanlegplaats; mogelijk hebben ze ten
noorden gelegen onder dekking van de Schans,
want eventuele overvallen waren waarschijnlijk
uit het zuiden te verwachten. Ook de brug is niet
te plaatsen; vaak loopt een brug naar een schans
over een ravelijn (een eilandje met een bolwerk)
waar dan de knik zit, die Soeteboom aanduidt als
"De Brugge was met een kromte geleyt".
Ik wil niet beweren dat de ideaalschets de abso-
lute weergave is van de voormalige Zaanse Schans,
maar in grote lijnen moet deze er ongeveer zo
uitgezien hebben. Het terugvinden van de vorm
van de Zaanse Schans was deze keer geen archeo-
logische prestatie maar een kwestie van toeval en
leunstoel-archeologie. Het geeft veel voldoening
dat ons werk van 1988 toch uiteindelijk, via een
omweg, resultaat heeft opgeleverd.

C.J. van Roon
Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
afd. Zaanstreek e.o.
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Noten:
1 De luchtfoto 's van de RAF zijn in het bezit van

de Dienst Landbouwkundig onderzoek het "Sta-
r ing centrum," In s t i t uu t voor Onderzoek van
het Landelijk Gebied (SC-DLO). Postbus 125.
6700 AC Wageningen. Tel. 08370-74200. De
voor di t artikel gebruikte foto heeft het archief-
nummer: 297-XIII-3.

2 Soeteboom, HendrickJacobsz: Geboren in 1616
te Oost/.aandam, gestorven na 1678, plaats on-
bekend. Eerste Zaanse geschiedschrijver, boek-
verkoper en uitgever. Bron: Encyclopedie van
de Zaanstreek.

3 Honig, J. Jans/.Jr.: Geboren in 1816 te Zaandijk,
gestorven in 1870. Papierfabrikant, makelaar
en directeur van een assurantiecompagnie.
Burgemeester van Zaandijk. Geschiedkundige
met veel publ ikat ies . Bron: Encyclopedie van
de Zaanstreek.

4 Op de foto gemeten schat ik de binnengracht op
ongeveer 12 meter.

5 Contrescarp is mogel i jk een foute benaming.
Een contrescarp is de buitenste glooiing van
een fortgracht. Mogelijk doelt Soeteboom op
een borstwering buiten de hoofdgracht (con-
tregarde o! enveloppe).

6 Het art ikel over de Oer-Zaan, van Dirk Vis,
geeft ook aan dat er veel afslag heeft plaatsge-
vonden in onze gebieden; en de Schans lag
bui tendi jks .

7 Kaartmateriaal ter beschikking gesteld door
Gemeentearchief Zaanstad.
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Gebrandschilderd glas-in-loodraam in de
Oostzijderkerk te Zaandam. Foto uit de
provinciale Atlas van het Rijksarchief
Noordholland, van juli 1889.

Een gebrandschilderd glas-in-loodraam
in de Oostzijderkerk te Zaandam

In het h e r f s t b u l l e t i n
1993 van de Stichting
Oude Hollandse Kerken
(eigenaresse van onder
meer de doopsgezinde
Z u i d e r v e r m a n i n g in
Westzaan), staat een
interessant artikel over
een beschilderd raam in
de Oostzijderkerk te
Zaandam, geschreven
door Jeanine Otten ( l ) .
Daar het artikel te lang
was om in Anno op te
nemen, volgt hier een
ingekorte versie.

In de hervormde Oost-
zijderkerk bevindt zich
een aantal gebrand-
schilderde ramen. Het
raam dat centraal staat
in het artikel is het raam
aan de noordzijde van
de oostmuur, ontwor-
pen door Romeyn de
Hooghe (1645-1708),
(2), en uitgevoerd door
de vrouwelijke glaze-

nier Catharina Oostfries ui t Alkmaar. Het raam
werd in 1701 geschonken door de Baljuw van

Kennemerland, mr. Willem Fabricius en leen-
mannen. Romeyn de Hooghe was reeds in zijn
tijd een bekend kunstschilder, maar meer nog
beroemd om zijn talrijke gravures en etsen. De
Hooghe was als leenman tevens medeschenker
van het raam: zijn naam en wapen komen voor op
het glas.

Allegorie
Op het glas is een allegorische voorstelling aan-
gebracht die het oude Kennemerland verbeeldt.
Onder het opschrift KENNEMERLANT zit een
vrouwenfiguur op een troon onder een baldakijn.
Als Maagd van Kennemerland beoefent zij de
rechtspraak. Zij personifieert de godin Themis
(Justitia) die bij de Grieken en Romeinen als
godin van de zedelijke rechtsorde optrad. In haar
rechterhand houdt ze een speer waarop de hoed
van de Vrijheid, met haar rechtervoet vertrapt ze
de slang van het Kwade. Op haar schoot liggen
boeken, rollen en een spiegel. De boeken en de
rollen symboliseren de keuren en wetboeken en
de spiegel is het symbool van de Voorzichtigheid
en de Waarheid. Achter haar troon staan gewa-
pende en gehelmde mannen, een van hen draagt
de fasces, een bundel roeden met een daarin
gestoken bijl: het Romeinse symbool van gezag.
Tegen het podium is een kaart van Kennemerland
te zien, het gewest waarde Zaanstreek bestuurlijk
deel van uitmaakte. Op het glas bevinden zich
nog een aantal allegorische figuren en op de
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Tekening van het
glas in de Oost-
zijderkerk, in
december 1869
vervaardigd door
J.G. Horsthuis.
foto: Rijksdienst
voor de Monu-
mentenzorg,
Zeist.

achtergrond is een rivierlandschap met een zeil-
boot, een kerktoren en wat vee te zien. Om de
allegorische voorstelling heen prijken de wapens
van de schenkers, de Baljuw, Raad en Rentmees-
ter-generaal van Kennemerland, Willem Fabricius
en negen leenmannen.

Kennemeraria
Romeyn de Hooghe heeft een berijmde verkla-
ring van het glas nagelaten die misschien, zoals
hij elders toepaste, oorspronkelijk bij het kerk-
glas op een houten bord te lezen was. De verkla-
ring werd vermeld bij B. van Geuns, in z i j n boek
'Beschrijving van Zaandam' uit 1842 (3). In
1869 werd van het glasraam een tekening ge-
maakt door de tekenaar J.G. Horsthuis, in op-
dracht van de Koninkli jke Academie van Weten-
schappen. Uit één van zijn brieven komt naar
voren, dat Van Geuns van de toenmalige burge-
meester G. van Orden de tekst van de berijmde
verklaring had gekregen. Hieruit bleek dat in de
rondboog van het raam het woord ' Kennemeraria'
was aangebracht. Op de tekening van Horsthuis
is te zien dat er op dat ogenblik ruim 40 ruitjes
ontbraken. Van het opschrift waren nog slechts
de letters K,N,N,E,M, A,R te zien. Toen de glazenier
W. Bogtman u i t Haarlem in 1947 alle zes ramen

uit de kerk restaureerde, stond hij voor een moei-
lijke puzzel. Het woord Kennemeraria was name-
lijk moeilijk in te passen tussen de nog aanwezige
letters, zodat hij koos voor het woord 'Ken-
nemerlant ' . Hij kende helaas niet de tekening van
Horsthuis met de toestand van 1869, evenmin als
een foto uit het Rijksarchief Noord-Holland ui t
1889, zodat hij bij de restauratie enkele fouten
maakte. Het ruitje met de ontblote boezem van de
godin Themis, werd door hem ondersteboven ge-
plaatst, zodat deze er nu heel zedig bijzit . Een
jongetje met een boek werd door hem veranderd
in een gevleugelde engel. In 1947 was alleen het
hoofd van het jongetje of de engel overgebleven,
zodat Bogtman wel heel weinig gegevens had om
dit te reconstrueren. Bogtman schreef over de
restauratie een uitgebreid verslag, dat werd afge-
drukt in het blad 'De Zaendc' van 10 jun i 1948.

Aanbeveling
In het betreffende herfstbullet in van de Stichting
Oude Hollandse Kerken wordt deze gang van
zaken uitvoerig beschreven, en lezing hiervan
wordt van harte aanbevolen. De gedegen be-
schrijving van dit enkele glasraam in de Oost-
zijderkerk doet echter ui tzien naar een goed geïl-
lustreerde uitgave, waarin op overeenkomstige
wijze alle gebrandschilderde glas-in-loodramen
in Zaandam worden besproken.

J. Schipper B.N.A.
met dank aan Jeanine Otten

1. Mw. Jeanine Otten is kunsthistorica en o.a.
werkzaam bij de Provinciale Atlas in het Rijks-
archief Noord-Holland en bij het Gemeente-
museum in Arnhem.

2. Romeyn de Hooghe was een begaafd en veel-
zijdig kunstenaar. Hoewel opgeleid als kunst-
schilder is hij meer bekend als tekenaar, graveur
en etser. Daarnaast werkte h i j ook als beeld-
houwer, rnedailleur, goudsmit, schrijver/il-
lustrator van boeken over symboliek en was
hij zeer actief als politiek kroniekschrijver en
karikaturist . In 1673 huwde hij met Maria
Lansman uit Edam. Hij woonde in Haarlem en
ontving veel opdrachten u i t Noord-Holland.

3. De verklaring luidde: Het brave Kennemer-
land, 's lands vrijheidswieg en schild/dat Rome
en Spanje trotste en Noor en Deen en Wild ' /en
Sax en Vries vertoont, zit hier op Themis'
zetel/jaagt uit de beedlarij, de moordlust leit
vermetel/ aan Venus vastgehecht van diefstals
lust geprikt/ Geboeid, gestraft, gedoemd:
't voorzichtig oordeel wikt/ hoe ver de waar-
heid wijkt van pleitbezorgers zeggen/ Hoe keur
en wetboek slaan op pleiters wederleggen/ De
schuldige zijn buit wordt hier tot boet ge-
pleegd/ De wegen, stromen, land en water
schoon geveegd/ van moedwil, vreemde dienst,
beteugelt en gebonden/ Aan de onderwerping
van 's Lands vastgestelde gronden/ Zoo groeit
Gods kerk in vrede en welvaart voortgeplant/
Der Canninenfaten roem, der Kenmers vader-
land.
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Stichting De Zaanse Schans meldt ...
Aanstelling directeur Zaanse
Schans
Op de advertentie voor de funct ie van directeur
van de Zaanse Schans in de Volkskrant van 29
mei 1993 hebben meer dan tweehonderd, over het
algemeen goed gekwalificeerde, personen gerea-
geerd. Uit de/e groep zijn na verschillende gespreks-
ronden u i te inde l i jk twee kandidaten geselecteerd.
De procedure om te komen tot een definit ieve
keuze tussen de twee kandidaten heeft lange tijd
in beslag genomen. Het moment van de beslis-
sing h ing samen met een aantal zekerheden met
betrekking tot het toekomstperspectief dat het
bestuur de aan te stellen directeur wi l kunnen
bieden. Op donderdag 27 januar i 1994 heeft het
bestuur besloten welke kandidaat zal worden
aangesteld. Dit betekent dat de aanstaande direc-
teur nog maar net vernomen heeft dat de defini-
tieve keuze op 'hem' is gevallen. Een afrondend
gesprek zal op korte termijn worden gevoerd. De
aanstell ing is per l september 1994. Ineen van de
volgende Anno's zu l l en we de nieuwe directeur
aan u voorstellen.

Bezoekerscentrum
De aanbes ted ing voor de res taura t iewerk-
zaamheden aan het pakhuis Vrede heeft plaatsge-
vonden op 24 januari 1994. Het werk zal worden
uitgevoerd door Bouwbedrijf Somass bv u i t
Wormer. Somass is een bouwbedrijf dat zich
bezighoudt met nieuwbouw, renovatie en restau-
ratie. Vooral het onderdeel restauratie is belang-
rijk voor Somass, omdat het bedrijf gespitst is op
alles dat er nog bestaat aan oude panden en
monumenten in de Zaanstreek waarvan men v ind t
dat deze behouden moeten b l i j v e n . De twint ig
medewerkers van het bedrijf zetten zich daar
zoveel mogelijk voor in .

Pakh u is Vrede -in- w o reling.
Foto: J. J. van der Horst.
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Op het moment is architectenbureau Schipper-
Verbeek-Zijlstra in samenwerking met de aanne-
mer bezig met het maken van een planning voor
de werkzaamheden. Het streven is erop gericht

om het gehele pand gebruiksklaar op te leveren
voor dit najaar. Op de begane grond komt een
grote ontvangstruimte met een balie. Op de tweede
verdieping wordt een vaste tentoonstelling ge-
vestigd en de derde verdieping zal het kantoor
van de Stichting De Zaanse Schans herbergen.

De Lelie
Pakhuis De Lelie krijgt een nieuwe bestemming.
Het pand is verkocht aan de heer J. Engels,
ondernemer op de Zaanse Schans. In De Lelie is
een ambachtencentrum geprojecteerd.
Met het opzetten hiervan wordt aangesloten bij
de hoofdgedachte in het beleidsplan voor de Zaanse
Schans van maart 1993: "De Zaanse Schans is
van belang voor het behoud en de presentatie van
de Zaanse cultuurhistorische waarden".

Pakhuis De Lelie, van kijkschuur tot ambachten-
centrum. Foto: J. J. van der Horst.

Het ambachtencentrum zal niet alleen op een
commerciële basis, maar ook met aandacht voor
cultuurhistorische elementen worden opgezet.
Door een attractieve inricht ing, zowel in muse-
aal/educatief als in commercieel opzicht, wordt
een bezoek aan het centrum meer dan een even in
en u i t lopen. Er kan ook wat worden geleerd en
ervaren.
De Zaanse Schans representeert drie eeuwen Zaans
erfgoed. Bij de keuze van de ambachten is hier-
mee rekening gehouden. De ambachten worden
in deze tijdsperiode geplaatst en hebben zo mo-
gelijk een relatie met de Zaanstreek.
Er wordt onderscheid gemaakt in hoofd- en neven-
ambachten. De hoofdambachten verschaffen het
centrum bestaansrecht en zijn zodoende het hele
jaar te zien. Gedacht wordt aan een glasblazerij,
een Delftsblauw atelier, volksschilderkunst en
authentieke klederdrachtstoffen. Daarnaast zul-
len er ook nevenambachten zijn te zien. Deze
keren met enige regelmaat jaarlijks gedurende
een bepaalde periode terug.
Het is de bedoeling dat het centrum het hele jaar
open is voor publiek. Op dit moment is nog niet
bekend wanneer de herinrichtingswerkzaamheden
zullen zijn afgerond.

Nieuwe scheepswerf
Aan de Kalverringdijk, naast de huidige timmer-
werkplaats, komt een scheepswertje. Dit wordt
historiserend gebouwd. Als het gereed is worden



hier in de toekomst kleine houten schepen gecon-
strueerd. Er is voor een scheepswerf gekozen
omdat deze de Zaanse Schans aanvult met een
aspect dat tot nu toe te weinig is belicht: de relatie
met de scheepvaart en de Zaan. Voor de bezoe-
kers vormt het werfje in de toekomst een aardige
bezienswaardigheid omdat er voortdurend scheeps-
bouwactiviteiten gaan plaatsvinden.
Op dit moment kan nog niet worden aangegeven
wanneer het project begint. De Boer & Sars, be-
kend door hun activiteiten als begeleiders van de
bouw van de Batavia, verrichten in opdracht van
de Stichting een haalbaarheidsonderzoek. De re-
sultaten van dit onderzoek zullen de basis vor-
men voor de planning van de bouw van de scheeps-
werf.

Bezoekersonderzoek Zaanse
Schans
In 1993 is door bureau Rekread & Partners in
Arnhem een bezoekersonderzoek gehouden op
de Zaanse Schans.
Uit de gegevens van het onderzoek blijkt dat de
Zaanse Schans jaarlijks door ± 800.000 personen
wordt bezocht.
Het onderzoek heeft een aantal in het oog sprin-
gende resultaten opgeleverd. Opvallend is dat de
gemiddelde verblijfsduur relatief kort is: 84 %
van de bezoekers verblijft minder dan 2 uur op de
Zaanse Schans. Verlenging van de verblijfsduur
zou kunnen zorgen voor een omzetstijging voor
de Zaanse Schans als totaal.
Het verlengen van de verblijfsduur kan worden
bereikt door de bezoekers meer te bieden. Rekread
doet hiervoor een aantal aanbevelingen en sug-
gesties:
1. het bezoekerscentrum zal een aanzet zijn om

bezoekers meer en beter te informeren zodat
zij de verschillende faciliteiten van de Zaanse
Schans beter kunnen benutten

2. het aanbieden van elementen die bezoekers
kunnen bekijken en een plek waar ambachte-
lijke werkzaamheden kunnen worden aan-
schouwd zullen de gemiddelde verblijfsduur
naar verwachting doen toenemen. Uit het on-
derzoek blijkt dat deze elementen het hoogste
scoren

3. het uitbreiden van de horeca-faciliteiten met
een laagdrempelige voorziening, met terras
gericht op de Zaan, zou een welkome aanvul-
ling op het reeds aanwezige zijn

4. de bezoekers komen voornamelijk vanwege
de kaas, klompen en molens. Het ambachtelij-
ker maken van de molens en het verbeteren
van de toegankelijkheid kan de waardering
voor de molens doen toenemen

5. de Nederlandse promotie moet voornamelijk
worden gericht op de bezoekers uit de 'directe'
omgeving. Daarnaast dient deze te worden
gericht op de gasten van de verblijfsrecreatieve
accomodaties in de omgeving van de Zaanse
Schans.

Verder is gebleken dat de bezoekers over het
algemeen zeer zijn te spreken over het nieuwe
parkeersysteem. Een duidelijk punt van zorg is de

sanitaire voorziening. Deze wordt door 40 % van
de bezoekers als matig tot slecht beoordeeld.

Grote parkeerplaats
De kinderziektes die voor het nieuwe parkeer-
systeem golden zijn zo langzamerhand onder
controle. De tarieven worden met name door
Zaankanters echter niet als billijk ervaren. Dit
wordt wellicht mede veroorzaakt doordat de ta-
rieven van nu worden vergeleken met die van
vroeger.
De boodschap die in deze door de Stichting moet
worden overgebracht is geen eenvoudige. De
Zaanse Schans dient in haar eigen onderhoud te
voorzien. Omdat een hek en het heffen van toe-
gang niet als oplossing worden gezien, is er
gekozen voor de verhoging van het parkeertarief.
Aanvankelijk werd er hierbij vanuit gegaan dat
de meeste Zaankanters de Zaanse Schans lopend
of fietsend aandoen en daarmee geen parkeergeld
hoeven te betalen. In de praktijk blijkt dat veel
mensen uit de omgeving toch per auto komen.
Voor een kort verblijf, een kopje koffie of een
boodschap wordt het tarief dan als "te hoog"
ervaren.

Hoewel de Stichting ervaart dat met name de
grote (niet-Zaanse) bezoekersstroom het parkeer-
tarief voor een verblijf op de Zaanse Schans als
een gegeven aanvaardt, is in overleg met betrok-
kenen op en bij de Zaanse Schans besloten tot een
aanpassing van de tarieven. Per l februari gelden
de tarieven als volgt:

bussen: tl. 12,50
personenauto's:
eerste 30 minuten gratis
eerste 60 minuten fl. 5,00
tweede 60 minuten fl. 2,50
derde 60 minuten fl. 2,50

Voorde bezoekers die langer blij ven dan drie uur
geldt het maximumtarief van fl. 10,-.

Kleine parkeerplaats
De kleine parkeerplaats aan de Kalverringdijk is
niet bestemd voor de reguliere bezoeker aan de
Zaanse Schans. In overleg met de bewonersver-
eniging van de Zaanse Schans en de directie van
restaurant De Hoop Op d'Swarte Walvis is geko-
zen voor een exclusief parkeersysteem voor be-
woners en de bezoekers van het restaurant.

Toiletten
In het beleidsplan van maart 1993 staat dat een
uitbreiding van de toiletten op de Zaanse Schans
wenselijk is. De Stichting heeft architectenbureau
Cornelis de Jong opdracht gegeven om het spuit-
huisje aan de Kalverringdijk uit te breiden met
een openbare toiletgroep. Er wordt naar gestreefd
om deze nog voor de tweede helft van het jaar in
gebruik te nemen.

Brandpreventieplan
De brand in restaurant De Hoop Op d'Swarte
Walvis heeft ons allen getroffen, en nog wel

893



Het geblakerde interieur
van het restaurant
De Hoop Op ü'S wart e
Walvis na de brand op
3 januari 1994.
Foto: J. J. van der Horst.

voordat er ui tvoering kon wor-
den gegeven aan een brandpre-
ventieplan. Hierover zijn vorig
jaar gesprekken gevoerd met de
Regionale Brandweer Zaanstreek.
Medewerkers van de brandweer
hebben in aans lu i t ing daarop de
Zaanse Schans diverse malen
bezocht om tot een goed advies
inzake brandveil igheid te kun-
nen komen. Het advies is inmid-
dels b innen en wordt nauwkeu-

rig bestudeerd. De raadgevingen zu l len niet al-
leen leidraad zijn voor het brandpreventieplan,
maar ook als basis dienen voor maatregelen op de
korte en middel lange t e r m i j n . Deze betreffen

zowel de woonhuizen als de panden die niet
bewoond worden.

Onderhoud
Het weer heeft deze zomer niet meegezeten. Voor
het onderhoud betekende dit dat de werkzaamhe-
den vaak tussen de buien door moesten worden
verricht. Ondanks deze tegenvaller is het pro-
gramma voor 1993 grotendeels gevolgd. In de-
cember vorig jaar is het onderhoudsprogramma
voor 1994 door het stichtingsbestuur vastgesteld.
De verwachting is dat het achterstallig onder-
houd eind 1995 is ingehaald.

J. Keegstra
St icht ing De Zaanse Schans, directeur a.i.

Restauratiewerkzaamheden
aan de Zaandijker sluis,
1953/1954. Foto Gemeen-
tearchief Zaanstad.

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 z in?

LUC Ooms zet zich schrap voor het herstel en de
heropening van de u i t 1610 stammende Zaandijker
s luis . Hij zette zijn pleidooi voor het behoud van
het b i j n a 400 jaar oude monument voor ANNO
op papier.

De Zaandijker sluis
Via De Woosnap wi l ik hieronder enige argu-
menten doorgeven in de hoop dat deze publikatie
kan bijdragen tot een bes lui tvorming die zal lei-
den tot herstel en heropening van de Zaandijker
s lu is . Deze s luis , een van de oudste bewaard
gebleven schuts lu izen in Zaandi jk , werd in 1610
gebouwd, geheel van hout, en in 1727 volledig
vernieuwd in steen. Van dit laatste feit treffen we

in de sluis een gedenksteen aan, die voorkomt op
de Provinciale Monumentenli jst .
De sluis zelf is op geen enkele monumentenlijst
opgenomen. In maart 1923 legden de Gebr.
Husslage de gehele s luiskolk droog voor repara-
ties en voorzieningen voor de som van f 888,-.
Daarna lieten de Gebr. Vredenduin drie nieuwe
sluisdeuren maken en passend ophangen voor
f 1336,-, terwijl de Sociëteit der Ijzersmeden,
gevestigd aan het Hazepad (directeur C. Honig
Cz.) en de Gebr. Husslage voor een bedrag van
f 1280,- een opzetinstallatie aanbrachten om de
brug draaibaar te maken.
In 1921 werden de steigers aan de oostkant van de
sluis aangebracht door de firma P. Wakker uit
Wormerveer voor f 1997,-.
In 1838 vond er een restauratie plaats en dit
gebeurde nogmaals, ru im honderd jaar later, op
grondige wijze in 1953/54.

Mijn argumenten voor herstel van de sluis zijn:

1. Behoud van een functioneel monument. Hier-
mee bedoel ik dat de gerestaureerde sluis zal
kunnen functioneren in een staat zoals die
vroeger was (dat mag zo zijn net als bijvoor-
beeld honderd of meerjaren geleden) en geen
aanpassingen zal behoeven zoals men b i j veel
monumenten ziet.

2. Behoud van een monument op een unieke lo-
catie, n.l . aansluitend op de Gortershoek en
tegenover de Zaanse Schans. Verder verbindt
deze waterweg oud met nieuw. Daartoe was er
bij de bouw van het gemeentehuis een steiger
aangelegd, vanwaar de bruidsparen de zee-
waardigheid van de huwelijksboot direct kon-
den uitproberen door o.a. fotoreportages te
kunnen maken op de Zaanse Schans.

3. Heropening betekent: een stuk recreatieve- en
meerwaarde voor de wijk.

4. Behoud van het vaarwater langs het, in oude
s t i j l , gerealiseerde 'wijkje' de Domineestuin.



De Zaandijker sluis in de
La gedij k, vanaf de Zaan
gezien, januari 1994.
Foto J. J. van der Horst.

Ondersteuning van de architeetuur van het
nieuw gebouwde 'Rooswijk 1300' waar de
architect aanvankel i jk ook is uitgegaan van
open vaarwater met bruggen, die een door-
vaarthoogte hebben van 1.70 m., niet alleen
voor boten doch tevens voor schaatsers.
Doorstroming en intrek van vis zoals glasaal.
Ecologisch is zo'n, altijd wel iets lekkende,
sluisdeur van groot belang voor het viswater.

7. De mogelijkheid
om boten te laten uit-
w i j k e n naar groot
water (de Zaan).

Achter het streven
voor herstel van de
s lu is staan o.a. de
Sticht ing Zaans
Schoon, de Stichting
Domineestuin, de ver-
eniging tot Behoud
van Monumenten van
Bedrijf en Techniek

Zaanstreek, Bond Heemschut en de Belangen-
vereniging Rooswijk i.o.
Zal er een uniek (te herstellen) monument wor-
den weggesaneerd, voor relatief weinig geld
(f 125.000,-)? Een plek waar bijna 400 jaar de
mogelijkheid bestond tot schutten vanuit de Sluis-
sloot naar de Zaan! Of wordt er gehoor gegeven
aan het "in stand houden van de karakteristieken
van dit bijzondere gebied en zo mogelijk een
versterking daarvan?"; zoals gevraagd werd in
de redevoering van de heer Ron Sman, gehouden
in het kader van de hoorzitting over de toekomst
van de Zaanstreek? (Zie ANNO 1961 nr. 125).

Toezegging tot herstel van de Zaandijkersluis zal
een welkom geschenk zijn bij de viering van
'Zaandijk 500 jaar' in september a.s.

LUC Ooms
Dr. J.J. van der Horststraat 36
1544 XD Zaandijk
tel: 075-286450 of 075-283541

Reactie
Het artikel van Carla Rogge in het vorige nummer van ANNO over nieuwe gegevens over het voor-
malig koopmanshuis aan de Lagedijk 104 te Zaandijk, was voor Pieter Groot ui t Westzaan aanleiding
om in de pen te kl immen. Rogge's beschrijving van 'planken met i l lusionistische wolkenschildering
met fantasievogels' (bladzijde 867 -868) riep herinneringen boven bij Pieter Groot die hem -in eigen
woorden- 'even met de pen in het verleden deden dwalen'. Een waar gebeurd verhaal.

Beschilderde plafonds
Het dekseltje met een afbeelding van een in reliëf
gegoten vuurspuwend reptiel van een afgedankt
Salamander allesbrandertje was de aanleiding
voor een bezoek aan papiermaker en -handel De
Jong. Ik wilde daar de maten, kleur en prijs van
mospapier aan de weet komen omdat het mij wel
een leuk idee leek om op een nieuwjaarswens van
mospapier een turfverslindend monster af te beel-
den. De eeuwenoude moerbeiboom waarvan de
vruchten zomers de gele steentjes paarsrood kleuren
flankeerde net als nu nog de deur van de werk-
plaats van De Jong. Ik was er nooit binnen ge-
weest. Het mospapier had ik niet nodig voor het
breeuwen van schuiten of sluisdeuren, maar ik
wilde het bedrukken en dat was nog niet eerder
gedaan. Voor het gesprek moest ik eerst nog even
plaatsnemen in een kamer. Maar wat voor een
kamer! Ik had toen al heel wat spreekkamers van
binnen gezien en daarna nog vele andere beke-
ken, maar een mooiere als die kamer heb ik nooit
gezien. Boven mijn hoofd was een wolken hemel
die evenwichtig gevuld was met weide- en water-
vogels en de randen waren versierd met slingers
van bloemen en bladeren.

De jaren gaan voorbij, de nieuwjaarswens kwam
er en De Jong wordt door Van Gelderen overge-
nomen. Even verderop in de Middel woont Theun
Zwart, timmerman van De Jong en bezig met het
moderniseren van het kantoor. Als ik aan de weg
sta zie ik hem voorbij fietsen. Ik roep hem hoe het

met de verbouwing staat en wat er met het pla-
fond gaat gebeuren. Zijn antwoord is kort en al
fietsend hoor ik hem zeggen: 'Ik heb het gesloopt
en maak er een garage van'. Ik stel direct voor het
plafond te ru i len vooreen ander pa r t i j t j e hout. Hij
vindt het best.

Het plafond van de ongeveer vijf meter lange en
dertig centimeter brede planken stapel ik lucht ig
op in mijn garage. Ik zie me er geen wand of
plafond in huis van timmeren. De Zaanse Schans
is in aanleg. In de loop van het jaar bel ik twee-
maal op of ze interesse hebben voor een fraai
beschilderd plafond, orn niet. Ze zouden komen
kijken, maar er verscheen niemand. Het volgend
jaar wordt de garage wegens verzakking op lan-
gere palen herbouwd. Het plafond is goed inge-
pakt buiten neergelegd. Als het weken nat weer is
en de planken een lichte uitslag beginnen te
vertonen biedt ik ze nogmaals aan de Zaanse
Schans aan.

Als ik met de versiering van een Boekenbal in een
zaal een geheel ander soort decoratie wil hebben
en niets geschikts kan vinden, denk ik ineens aan
het plafond. Het wordt aaneeen gelegd, en, met
pijn in mijn ziel, in hebbeding-stukken gezaagd....
Het boekliefhebbende volk wist schoonheid te
waarderen. Er werd haast om gevochten.

In het Openluchtmuseum in Arnhem zijn Jan
Woudt en ik aan het fotograferen voor het boek
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van de maand 'Leven met Antiek' .
Als wij rond het middaguur door
het Zaanse buurtje lopen worden
wij door de conservator uitgeno-
digd om het interieur te bekijken.
Bij het zien van een beschilderde
Assendelver kast merk ik op dat de
vogeltjes gelijkenis vertonen met
die op wat ooit mijn plafond was.
Hij vraagt waar het te zien is en ik
vertel hem, zonder enig besef te
hebben van wat mijn woorden te-
weeg zouden kunnen brengen: 'Dat
heb ik verzaagd'. De ontsteltenis op
's mans gezicht en houding consta-
terend probeer ik verzachende om-
standigheden voor mijn daad te be-
denken, maar die waren op dat mo-
ment niet voorhanden. De man ver-
telde dat hij wist dat er in het Water-

land beschilderde plafonds voorkwamen en dat
hij zich ervoor had ingespannen die eens te zien.
Maar hij was nooit iets tegengekomen. Verschrik-
ke l i j k . Maar het wordt nog erger. Als gemeente-
raadslid van Westzaan kwam ik in het bestuur van
de Zaanse Schans. Je duikt in de geschiedenis, en
je kijkt in het magazijn waar al voor de bouw van
de Schans belangrijke onderdelen van in die tijd
gul gesloopte Zaanse huizen een onderdak von-
den. Zo waren er van twee gesloopte huizen de
daar aanwezige beschilderde plafonds opgesla-
gen. U hoeft ze niet te zoeken. Ze zijn er niet
meer. Voordat ze weer tot hun doel konden wor-
den verheven, waren er bouwers met andere be-
doelingen. De plafonds eindigden hun bestaan als
bekisting voor de eerste huizen aan de Schans...
België heeft zijn verdriet, de Zaan heeft zijn
traan, dat moet u zo langzamerhand wel weten.

Pi eter Groot

Afbeelding van een stuk verzaagd plafond,
groot 63 x 79 centimeter. Foto: Pieter Groot.
Op verzoek te bekijken: telefoon 075-28/976.

Een Zaandijkse scheepsvlag
Dit jaar viert Zaandijk haar 500-jarig bestaan.
Vanzelfsprekend zal daar ook in het Zaans Histo-
risch Museum aandacht aan worden besteed. De
historische werkgroep is momenteel druk bezig
met het onderzoek voor een tentoonstel l ing die de
geschiedenis van Zaandijk belicht aan de hand
van de straten van het dorp, dus bijvoorbeeld ook
die van de nieuwe wijk Rooswijk. Het belooft een
feestelijke tentoonstelling te worden, waarop ik
in dit nummer alvast een voorproefje wil nemen
door een voorwerp uit de geschiedenis van Zaandijk
te bespreken.

Zaanlands Weivaaren
Op de zolder van het museum worden veel voor-
werpen van textiel bewaard, waaronder diverse
vlaggen en vaandels. Eén van die vlaggen draagt
het wapen van Zaandijk, dat vanaf 1816, toen
Zaandijk geen onderdeel meer uitmaakte van de
Banne van Westzanen, in gebruik was: Een wa-
pen in vier delen, in het eerste en vierde deel een
rode leeuw in een zilveren veld, in het tweede en
derde deel een zilveren leeuw in een rood veld.

De vlag van de
Zaandijkse koop-
man Pieter Vis.

De zilveren vlakken zijn op de vlag bruin van
kleur.
De vlag heeft aan de onder- en bovenkant smalle
horizontale banen in rood, wit en blauw. Er tus-
senin zitten drie brede horizontale banen, even-
eens rood, wit en blauw. De handgestikte vlag is
gemaakt van l innen (wit te baan) en wol (ge-
kleurde banen). Op de witte baan zijn in goud-
kleur de tekst 'Zaanlands Weivaaren' en het wa-
pen van Zaandijk geschilderd. Op de zijkant van
de vlag staan in blauwe druk ink t de letters P.V.

Pieter Vis
Volgens de gegevens op de inventariskaart da-
teert het voorwerp van omstreeks 1830 en is
afkomstig van de Zaandijkse koopman Pieter Vis
(1806-1838). Pieter was koopman in de olie-
slagerij en- pellerij en, na het overlijden van
vader Jacob Vis, samen met zijn broers en moe-
der eigenaar van onder meer de molens de Jonge
Prins, de Wildeman, de Roggebloem en de Zoe-
ker. Hij heeft aan de Lagedijk in Zaandijk ge-
woond, naast het tegenwoordige fabriekscomplex
van de firma Goedhart. Zoals de meeste kooplie-
den uit die tijd beschikte Pieter over één of meer
schepen, waaronder een boeier, die hij niet alleen
als zakelijk vervoersmiddel zal hebben gebruikt,
maar ook voorde pleziervaart. Zo werden boeiers
bijvoorbeeld gebruikt bij het Admiraalzeilen, het
in formatie zeilen, op het IJ. Volgens de gegevens
is de vlag afkomstig van zijn boeier en vermoede-
l i j k gewonnen bij een zeilwedstrijd. Oorspronke-
li jk zat de vlag vast aan een houten stok,
spiraalsgewijs in rood, wit en blauw geverfd, met
groene uiteinden en gele knoppen. De stok wordt
los van de vlag bewaard.



Restauratie
Deze bijzondere vlag werd door een nazaat van
Pieter Vis in augustus 1907 aan het museum
geschonken. In 1986 heeft een texiclrestaurator
de vlag behandeld, dat wil zeggen, de vlag gerei-
nigd en op de kwetsbare plekken verstevigd. Op

de tentoonstelling zal de vlag niet wapperend aan
een boeier te zien zijn, wel aan de gevel van een
huis aan de Lagedijk, als onderdeel van de ge-
schiedenis van Zaandijk.

Alice van Diepen

Portret van ... het Historisch Gereedschapsmuseum
in Krommenie

Aart Spijkerman bij een
deel van zijn collectie.
Foto: J. J. van der Horst.

Aan de Noorderhoofdstraat 62 in Krommenie is
sinds 1980 het Historisch Gereedschapsmuseum
gevestigd. Het museum is een ini t ia t ief van Aart
Spijkerman die tot zijn pensionering eigenaar
was van de eronder gelegen gereedschappenzaak
van Dirk Haan, die dateert van 1903.
Op mijn vraag hoe dit museum tot stad is geko-
men, antwoordt Spijkerman dat hij, toen hij bij
Dirk Haan kwam werken, regelmatig oud gereed-
schap tegenkwam. Die oude spullen interesseer-
den hem en hij begon ze apart te leggen. Latei-
kocht hij het huisje van Piet Wayper waardoor hij
ruimte kreeg om die oude spullen op te slaan.
Naderhand, toen hij ook de verzameling van de
Krommenieër t immerman Ten Wolde ten ge-
schenke kreeg -die hield ermee op en was op de
hoogte van Spijkermans verzamelwoede- kreeg
hij na een verbouwing een mooie ruimte voor zijn
museum boven de winkel. Op de zolder van Ten
Wolde bleken bakken vol timmermansgereed-
schap te liggen. Ten Wolde wist er geen weg mee
en was blij dat hij ze cadeau kon doen aan Spijker-
man. In april 1980 kon het museum worden
geopend door Gosse Oosterbaan, de sterk in de
historie van de Zaanstreek geïnteresseerde oud-
burgemeester van Krommenie.

Dirk Haan
De verzameling is niet beperkt tot gereed-
schap. Tal van huishoudelijke artikelen
en gebruiksvoorwerpen uit het begin van
deze eeuw zijn er uitgestald. ,,Dit is vooral
het verhaal van Dirk Haan", aldus Aart
Spijkerman, ,,die verkocht vroeger din-
gen die je nu niet meer tegenkomt in een
gereedschapswinkel". Een aantal stuk-
ken werd verkregen door ru i l en soms
werd een ontbrekend stuk gekocht. Er
zijn ook nog steeds mensen die gereed-
schap bij hem komen brengen omdat ze
weten dat hij het verzamelt. Aangezien er
steeds meer stukken bij kwamen moest
Spijkerman de museumruimte diverse
keren uitbreiden. Ook nu is de ruimte ei-
genlijk te klein geworden.

Ontwikkelingshulp
Als hij voorwerpen krijgt waarvan hij er

al voldoende heeft, gaan die in een speciale kist
die hij aflevert bij een klooster in Noord-Brabant.
In dat klooster zorgt een groep jongeren onder
leiding van een pastoor dat het gereedschap wordt
opgeknapt. Deze jongeren leren daar hout-
bewerking, smeden en harden en knappen met die

vaardigheden het oude gereedschap op. Daarna
wordt het gereedschap verpakt in kisten en ....af-
geleverd bij de marine. De marine maakt gere-
geld oefenreizen naar ontwikkel ingslanden en
daar worden de kisten dan in ontvangst genomen
door de plaatselijke missionaris die ze naar het
binnenland brengt. ,,Die mensen daar hebben
helemaal niks en kri jgen langs deze weg bijvoor-
beeld prachtige zagen. Een bijzonder praktische
vorm van ontwikkelingshulp!".

Tentoonstellingen en beurzen
Van het een komt het ander. Zo heeft Spijkerman
verschillende hoekjes ingericht. Een daarvan
direct bij de ingang is de 'washoek'. Hier staan
diverse huishoudeli jke attributen. Niet alleen de
bekende zinken tobbes, ook de wringer ontbreekt
niet, evenmin als het gegalvaniseerde kuipbad.
Daarin kon men zich zittend wassen. Daar vinden
we ook de houten stamper die moeder de vrouw
vroeger hanteerde om het wasgoed schoon te
krijgen. Zo nu en dan laat hij een selectie van z i j n
verzameling zien op een tentoonstelling of een
braderie. Hij komt ook af en toe in buur thu is Ons
Huis en in het wijkgebouw De Snuiver. Men
heeft ook een keer een groep demente bejaarden
een middag beziggehouden met deze oude voor-
werpen. „Deze mensen zijn vaak helemaal niet
meer te bereiken. Het is frappant om te zien hoe
een aantal van die 'onbereikbaren' dan toch aller-
lei gereedschap of gebruiksvoorwerpen herken-
nen en dat duideli jk maken", aldus Spijkerman.
In een andere hoek staan diverse primussen te
glanzen. ,,Die worden niet meer gebruikt. Tegen-
woordig gebruikt iedereen gas. Dat geldt ook
voor dit t immermanslampje. Met een beetje spi-
r i tus en een lontje werd dat onder andere vroeger
gebruikt om elektriciteitsdraad te verhitten. Daar-
door verdween de isolatie van die draad. Tegen-
woordig heb je de striptang", legt Spijkerman
uit .
Er is ook een verzameling str i jki jzers te zien, in
vele maten, zowel elektrische als exemplaren die
op de kachel verhit moesten worden. N a t u u r l i j k
zijn er ook diverse boren waarbij de vierkante
gatenboor en de avegaar niet ontbreken. Kortom,
een interessante verzameling die ik ieder kan
aanbevelen.
Het Gereedschapsmuseum is elke laatste zater-
dag van de maand geopend, van 9.00 tot 16.00
uur. Bezichtiging na afspraak is eveneens moge-
l i jk .

J.J. van der Horst
mi.



Boekennieuws
Niets te veel gezegd de vorige keer: Van Braams
'Zaandam in de middeleeuwen' is het meest be-
langwekkende boek van vorig jaar. Op de van
hem zo bekende wetenschappelijke wijze heeft de
met emeritaat zijnde hoogleraar bestuurskunde
alle hem beschikbare bronnen bestudeerd en geïn-
terpreteerd. Het resultaat: het aan de kaak stellen
van vele 'bekende gegevens' en het opdiepen van
zo mogelijk nog meer materiaal.
Een greep waarover Van Braam heeft geschre-
ven: Zaanden, veenvorming, Zaandammer kooien,
Oer-Zaan, dijkaanleg, ontginning, broekland, Holle-
sloot, bewoningsstromen, bestuursinrichting, Horn,
geologie, et cetera. Omdat de gegevens schaars en
ogenschijnlijk multi-interpretabel zijn, neemt Van
Braam een aantal slagen om de arm. Dat neemt
niet weg dat hij duidelijk maakt wat zijn overtui-
ging in de materie is en waar hij zijn mening op
baseert. Het is aan anderen om Van Braams on-
gelijk te bewijzen.
Het laatste zou wel eens moeilijkheden op kunnen
leveren, zeker lokaal. Het is weinigen gegeven
een dergelijke studie op goede gronden te bekriti-
seren. Wij zullen op de wetenschappelijke recen-
sies moeten wachten om te weten in hoeverre Van
Braam's theorieën aanslaan.
Zaandam in de middeleeuwen is geen gemakke-
lijk toegankelijk boek. Daar leent het onderwerp
zich niet voor. Daarnaast is Van Braam niet de
man van wie je een populair-wetenschappelijke
studie mag verwachten. Zeker de eerste hoofd-
stukken (over de geologie van de streek) zijn
moeilijk voor niet-ingewijden.
Desalniettemin mag een dergelijk boek in geen
bibliotheek van de'Zaanstreek-kenner' ontbre-
ken.

Het tweede boek, 'Bouwen aan Zaanstad; 130.000
gezagsgetrouwe anarchisten', staat waarschijn-
lijk al in heel wat boekencollecties. Het is het door
Jan Pieter Woudt geschreven verhaal van twintig
jaar Zaanstad. Het personeel van de gemeente
ontving het boek in plaats van een kerstpakket (tot
ver buiten de Bannehof hoorde je ze brommen), er
waren nog een aantal meebetalende bedrijven die
wat exemplaren 'uitzetten' en straks, tijdens de
Bouwrai is de publikatie het visitekaartje van
Zaanstad.
Een fraai boek, met mooie foto's, veel tekst bij de
foto's en veel vriendelijke woorden voor de ge-
meente. Vooral het laatste college komt er goed
af. De verdienste van dit boek is dat het voor het
eerst een overzicht van de samenvoeging tot
Zaanstad geeft. Daarnaast zijn de belangrijkste
tot stand gekomen en nog te realiseren bouwplan-

nen in kaart gebracht. De belangrijkste vraag
wordt wel gesteld, maar slechts gedeeltelijk be-
antwoord: heeft de samenvoeging haar doel be-
reikt? Het deelantwoord luidt: Ja, want er wordt
doelmatiger gewerkt; het personeelsbestand is
van 2000 naar 1200 personen teruggelopen (zon-
der gedwongen ontslagen).
Die vraag blijft dus staan, maar Zaanstad heeft
over niet al te lange tijd (als de gemeente het
haalt) een kans om het over te doen. Over vijfjaar
bestaat de gemeente een kwart eeuw. Het ligt
voor de hand om een aantal wetenschappers
(bestuurskundige, politicoloog, socioloog, demo-
graaf, e.d.) voor die gelegenheid een onder-
zoeksopdracht te geven. Een dergelijk onder-
zoek kan richtinggevend zijn voor andere samen-
voegingen (of misschien wel splitsingen). Nu ik
bij de wetenschap ben aangekomen, Bouwen aan
Zaanstad heeft een grote omissie. Je kan discus-
siëren over de (vormgeving van) de inhoud, maar
een bronnenvermelding had er toch zeker bij
gemoeten.
Nog een aardig detail: terecht geeft Jan Pieter
Woudt de aanvankelijke scepsis die er ten aan-
zien van het Zaanoeverproject leefde, weer. Op-
merkelijk is welke tekst hij daarvoor gebruikte.
'Een drolbaars in een zilverpapiertje' wordt op
bladzijde 72 genoemd. Deze tekst moet u bekend
voorkomen. Klaas Woudt schreef in het september-
nummer 1989 van Anno over deze 'drolbeers in
een zulverpampiertje'.

Tot slot een aankondiging: 'Ach Lieve Tijd Zaan-
streek' zal uit 19 afleveringen bestaan. Aanvan-
kelijk zouden 18 bladen worden geproduceerd.
Redactie en uitgever hebben het raadzaam ge-
vonden ook een register uit te brengen. Om het
geheel te verluchtigen worden ook een aantal
persoonsbeschrijvingen in het extra nummer op-
genomen.

Ger Jan Onrust

Besproken zijn:
A. van Braam, Zaandam in de middeleeuwen.
Historische Vereniging Holland/Uitgeverij Ver-
loren, Hilversum 1993. 223 blz. met illustraties,
verantwoording, notenapparaat en register op
aardrijkskundige namen. ISBN 90-70403-32-3.
Prijs: f 42,-.
J.P. Woudt, Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezags-
getrouwe anarchisten. Trendbook International
BV, z.p. 1993. 141 blz. met kleurenillustraties,
beknopte kroniek en zakenregister. ISBN 90-
5135-146-1. Prijs: f 24,90.



Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek, De Zaanse
Gezinsbode en Onze Krant

4 november
De in het najaar geplande restauratie van de ver-
waarloosde paltrokmolen de Held Jozua te Zaandam
werd verschoven naar het voorjaar van 1994, om-
dat de aannemer - molenmakerij Poland uit Oterleek
- aan een andere paltrokmolen werkte. Het is de
bedoeling dat het uitwendige deel van de restaura-
tie eind 1994 gereed is, gelijktijdig met een restau-
rant in de bijbehorende houtloods.

5 november
De Vereniging tot Ongeschonden Behoud van de
Watertoren en een flink aantal omwonenden maakten
bij de Raad van State bezwaar tegen de plannen
van de onderneming 'Aqua Tower', die in de in
1885 gebouwde watertoren te Assendelft kantoor-
ruimte wil vestigen en ernaast een luxueus dubbel
woonhuis wil laten neerzetten. Sinds de toren in
1978 definitief buiten gebruik werd gesteld, zorgt
het bouwsel voor ophef en conflicten.

6 november
In zijn woonplaats Rotterdam overleed op 79-ja-
rige leeftijd ereburger van Zaanstad Reint Laan.
Laan, oorspronkelijk vakbondsman, was de laat-
ste burgemeester van Zaandam (1968-1973) en de
eerste van Zaanstad (1974-1979). Over het ont-
staan van Zaanstad, waarin Laan zo'n prominente
rol speelde, zei de sociaal-democraat later: „Het
was een heel moeilijke klus, waarbij de kwaliteit
van het geheel, vooral in de toekomst, de ophef-
fing van zeven gemeenten waard bleek en zal blij-
ken te zijn".

10 november
Sinds de privatisering van de Zaanse Schans, vorig
jaar, blijkt dat steeds meer Zaankanters de Schans
mijden. Vermoed wordt, dat dit komt door de fikse
verhoging van de parkeergelden. Het bestuur van
Stichting de Zaanse Schans zal zich buigen over
een speciaal betaalsysteem voor Zaans publiek.

13 november
De plannen om het vijfhonderdjarig bestaan van
Zaandijk op grootse wijze te vieren, zijn door B. en
W. van Zaanstad enthousiast ontvangen. Zaandijk
is één van de zeven gemeenten die in 1974 in Zaan-
stad opgingen, en viert z'n vijfde eeuwfeest dus
niet als zelfstandige gemeente. Het beleid van
Zaanstad is echter gericht op versteviging van de
identiteit van de kernen, daarom wordt het vijfde
Zaandijkse eeuwfeest met 30.000 gulden gesubsi-
dieerd. Zo'n zestig Zaandijkers zijn inmiddels ac-
tief bezig met de voorbereidingen van de dorps-
feesten, die in september 1994 worden gevierd.

20 november
De provincie zal bevorderen dat archeologisch
onderzoek wordt verricht, vóór met de bebouwing
van Assendelft-Noord wordt begonnen. Gedepu-
teerde Staten meldden dat daartoe inmiddels amb-
telijk overleg is begonnen met de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek. In het gebied,
dat van grote archeologische waarde is, is het to-
tale bodemarchief nog niet in kaart gebracht.

20 november
'Moeilijk', noemde architect M. Engelman de
opdracht tot het tekenen van de Rozenhof, het
nieuw te bouwen winkelcentrum in het hart van

Zaandam. Engelman ontwierp het gebouw (met
daarin 5600 vierkante meter winkelruimte en 430
parkeerplaatsen) verdeeld over drie etages. Met
name de omstandigheid dat de Rozenhof slechts
op drie plekken vanaf de openbare weg is te zien,
maakte de opdracht volgens Engelman ingewik-
keld. Op verschillende plaatsen in de Rozenhof
liet de architect zich inspireren door de ronde
vormen van het voormalige koff iehuis Het
Dampertje aan de Dam, een van de toekomstige
ingangen van het winkelcomplex.

27 november
De plannen van B. en W. van Zaanstad tot pri-
vatisering van Czaar Peterhuisje aan het Krimp te
Zaandam zijn voorlopig uitgesteld. Het lag in de
bedoeling het museum onder te brengen bij het
Zaans Historisch Museum te Zaandijk, maar dat is
door gebrek aan geld afgeketst. Eind 1994/begin
1995 zal de discussie over een nieuw museum-
bestel in Zaanstad mogelijk uitsluitsel over de be-
heersvorm van het Czaar Peterhuisje brengen.

l december
Het blad Grondspoor, de voor de Zaanse cultuurhis-
torische wereld belangrijke periodiek van de Zaanse
afdeling van de Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland, wordt in z'n voortbestaan be-
dreigd als de werkgemeenschap niet snel nieuwe
leden en/of donateurs vindt. Voor inlichtingen
wende men zich tot tel. 075 283 814.

3 december
De Zaandijker kerk krijgt weer een spits. Geen
nieuw bericht, maar ditmaal serieus te nemen. De
kerk is van eigenaar veranderd. De nieuwe eige-
naar, speel-autenmatenexploitant H. van Dalen te
Zaandam, kondigde aan het gebouw in te zullen
richten voor het in Engeland inmiddels bijzonder
populaire video-laser-spel Q-zar. Een representa-
tief voorkomen van het zwaar verwaarloosde kerk-
gebouw is daarvoor een noodzaak. Een Plangroep
Zaandijker Kerk, waarin deskundigen en buurtbe-
woners zitting namen, werd in het leven geroepen
ter begeleiding van de uitgebreide opknapbeurt
van het gebouw.

9 december
Prof. dr. L.A. Ankum werd benoemd tot ridder in
de orde van de Nederlandse leeuw. Ankum kreeg
deze onderscheiding uitgereikt door burgemees-
ter J. Bruinsma-Kleijwegt.

14 december
Het college van B. en W. van Oostzaan kondigde
aan een verzoekschrift te zullen richten aan de
Tweede Kamer om het Oostzanerveld te behou-
den als veenweidegebied en het op te laten nemen
in het cultuurlandschap Waterland. Daarmee keer-
den B. en W. zich tegen het bijgestelde Structuur-
schema Groene Ruimte, dat voorziet in 'ver-
moerassing' van een gedeelte van het veld. In
Oostzaan wil men het volledige Oostzanerveld als
veenweidegebied behouden.

18 december
Het tongewelf van de hervormde kerk in Oostzaan
bleek voor een deel in bezit te zijn genomen door
houtwormen en boktorren. De firma Zuurbier kreeg
opdracht tot een grondige schoonmaakbeurt.

23 december
De Noordhollandse stolpboerderij wordt bedreigd.
Jaarlijks verdwijnen er zo'n veertig door brand,
sloop en verkeerd uitgevoerde verbouwingen. De

vereniging 'Vrienden van de stolp' begon daarom
een actie om Noordhollandse bestuurders en bur-
gers op het belang van de overgebleven stolpen te
wijzen.

23 december
In Haarlem overleed op 85-jarige leeftijd oud-
ri jksarchivaris mr. Johan Willem Groesbeek.
Groesbeek had een groot aantal publikaties over
de Zaanse geschiedenis op zijn naam. Hij publi-
ceerde onder meer in het maandblad De Zaende,
waarvan hij redacteur was, en stelde voor de Ency-
clopedie van de Zaanstreek het thema 'Bestuur en
rechtspraak' samen. Groesbeek was medeoprich-
ter, en lange tijd voorzitter, van de Stichting Zaans
Schoon.

25 december
R. Moes, directeur van bouwbedrijf Moes, wil de
Klauwershoek in Zaandam weer terugbrengen in
oude staat, om zoveel mogelijk toeristen naar
Zaandam te trekken. Moes heeft daartoe ook con-
tact gezocht met de Zaanse Schans, om na te gaan
in hoeverre beide attracties in de toekomst 'gekop-
peld' kunnen worden. Het is de bedoeling zoveel
mogelijk bestaande winkels te voorzien van een
Zaans uiterlijk, maar er zullen ook nieuwe nostal-
gisch uitziende winkeltjes en horeca-gelegenhe-
den verschijnen. De reeds aanwezige restaurants,
winkels en bioscoop 't Saentje maakten kenbaar
de plannen toe te juichen.

27 december
Stichting De Poelboerderij trok een stagiaire aan
om uit te zoeken of het mogelijk is de grond naast
de boerderij als brakwaterheemtuin in te richten.
De tuin moet een indruk geven van hoe brakwater-
gebieden (zoals het Wormer- en Jisperveld) er uit
zien en wat er groeit. De Poelboerderij wil dat een
toekomstig bezoek aan de tuin zowel leerzaam als
recreatief zal zijn.

27 december
Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) stelde
in z'n voorontwerp regionaal structuurplan dat er
in de Zaanstreek na 2005 nog maximaal 10.000
nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd.
Aangezien het ROA het open karakter van het
Guisveld en het Oostzanerveld wil handhaven,
z i j n het Westzijderveld en verdere uitbreiding van
Assendelft de enig overgebleven alternatieven.

30 december
Na vijfjaar van voorbereidingen zijn de plannen
tot de bouw van een windmolen voor energie-op-
wekking aan de Noorderweg te Assendelft in een
beslissend stadium gekomen. Behoudens de ( in
1994 verwachte) rijkssubsidie voor de bouw van
de molen heeft de tachtig leden tellende Zaanse
Energie Koöperatie de financiering van de molen
rond, terwijl ook alle vergunningen zijn verkre-
gen.

30 december
Een groep enthousiaste mensen richtte in Oostzaan
de Stichting Culturele Activiteiten Groote Kerk
Oostzaan op, met de bedoeling concerten en an-
dere passende evenementen te organiseren. De
achterliggende doelstelling is mede het interieur
van het kerkgebouw aan een breder publiek te
tonen.

3 januari
Voor liefhebbers van de Zaanse cultuurhistorie
had 1994 een dramatisch begin: het monumentale
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pand van het gerenommeerde restaurant De Hoop
op d'Swarte Walvis in de Zaanse Schans brandde
uit. De kapconstructie van het voormalige West-
zaanse weeshuis werd verwoest en een deel van de
inventaris -waaronder een uniek 17e-eeuws tegel-
tableau van de hand van Cornelis Bouwmeester -
ging verloren. De schade werd geschat op mini-
maal 1,5 min. De brand ontstond vermoedelijk
door kortsluiting in een wasdroger.

5 januari
Stichting Koogerpark kreeg van gemeente Zaanstad
garanties voor opknapbeurten van het Koogerpark
in 1994 en de volgende driejaar. In eerste instantie
wordt een aantal kleinere klusjes gefinancierd, ter-
wijl een grootschalige opknapbeurt van het park
werd opgevoerd op de meerjarenbegroting 1997
van de dienst Stadsontwikkeling en Openbare Wer-
ken. De gemeenteraad moest de plannen nog goed-
keuren.

5 januari
Gemeente Wormerland ontwikkelde een plan voor
de Zaanoever in deze gemeente, dat - globaal - be-
staat uit woningbouw bij de Zaanbocht en tussen
de Poelsluis en de Prins Clausbrug, kantoren tus-
sen deze brug en de Nieuweweg en recreatie- en
horeca-voorzieningen richting Bartelsluis. Het ste-
debouwkundig bureau Kuiper, dat het plan op-
stelde, werd in z'n mogelijkheden sterk beknot
door de aanwezigheid van industrieën nabij de
Zaan. Een aantal locaties kon daardoor niet voor
woningbouw worden bestemd.

11 januari
Het plan een centraal museum in of nabij de
Zaanse Schans te vestigen komt steeds naderbij.
Het Zaanse bedrijfsleven is bereid het geraamde

exploitatietekort van ongeveer twee ton te dragen,
mits de gemeente Zaanstad voor een pand zorgt.
In het nieuw te bouwen museum moet een over-
zicht worden gegeven hoe de mensen in de Zaan-
streek woonden en werkten en hoe zij dat thans
doen.

12 januari
De Zaanse Schans wordt voorgedragen voor mil-
joenensteun door het Rijk, in plaats van het nieuwe
theater aan de Zaan - zoals de gemeente zo wenste.
Bij de verdeling van de gelden - in het kader van
het Regionaal Orgaan Amsterdam - was een der
voorwaarden dat de aangemelde projecten de eco-
nomische structuur van de regio moesten verster-
ken. In Amsterdam maakt men zich ernstig zorgen
over de aantrekkelijkheid van de stad voor toeris-
ten; de Zaanse Schans kan een bijdrage leveren
aan de verhoging daarvan. De totale kosten van
het uitbreidingsplan van de Schans zullen 13,3
min bedragen; het Rijk zal daarvan nu 7,5 min.
beschikbaar stellen.

13 januari
Het al jarenlang in verwaarloosde toestand verke-
rende woon-winkelhuis Parkstraat 22 te Zaandam
wordt binnenkort op een nieuwe fundering in
oude staat hersteld. Dat zijn de plannen van de
nieuwe eigenaar van het pand, bouwbedrijf Moes.
Om het pand zoveel mogelijk in z'n authentieke
staat terug te brengen zal Moes gebruik maken
van gegevens uit het gemeente-archief.

21 januari
De provincie onthield gemeente Zaanstad toe-
stemming tot het slopen van de stolpboerderij
Dorpsstraat 75 te Assendelft. Het pand, dat op de
provinciale monumentenlijst staat, is volgens

Culturele agenda
29 januari - 8 mei 1994
Tentoonstelling 'Op de koop toe - de weggevertjes
van 1920 tot 1970': collectie cadeau-artikelen van
Molenaars Kindermeel Westzaan. Verzameling
van Neeltje Bleker-Swart. Rijks Historisch Mu-
seum in het Schielandhuis aan de Korte Hoog-
straat 31, Rotterdam, (open dagelijks van 10.00-
17.00 uur en zondags van 13.00-17.00 uur).

3 april - 19 juni 1994
Tentoonstelling 'De ruilverkaveling in de Eilands-
polder'. Agrarische belangen, natuur- en land-
schap, recreatie en waterbeheersing. De uitge-
breide fotoreportage geeft een goed beeld van
voor tijdens en na de ruilverkaveling.
Rijper Museum "In 't Houten Huis" Jan Boon-
plein 2, De Rijp.
(open: dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur).

9 april - 15 mei 1994
Zaanse topografie. Werk van overleden Zaanse
schilders en grafici. Verkooptentoonstelling.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog a/d Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00
uur,zavan 14.00-17.00 uur en zo van 13.00-17.00
uur, óók maandagmiddag van 13.00-17.00 uur).

16 april - 25 september 1994
Tentoonstelling 'Klein maar fijn', collectie van
antieke poppen en poppegoed. Museum Het
Noorderhuis, Kalverringdijk 17,Zaandam, (open:
di/zo van 10.00 tot 17.00 uur)

16 en 17 april 1994
Museumweekend in de Zaanse musea. Korting op
toegangsprijzen. Speciaal in hetZaans Historisch
museum, Lagedijk 80, Zaandijk, Tentoonstelling
'Bijzondere restauraties', waaronder een 17e-eeuws
familieportret, een 18e-eeuws Schutterijvaandel,
een beschilderde kinderstoel, en een pas gerestau-
reerd knipsel met de intocht van Koning Willem II
in 1842 in de Wijde Wormer.

19 april 1994
Lezing van drs. J. Dijkstra en drs. J. Koning over
'Opgravingen op het terrein in Uitgeest bij de
molen de Dog in de jaren '87 tot '89 naar vroeg-
middeleeuwse nederzettingssporen'. Georganiseerd
door de Archeologische Werkgemeenschap Ne-
derland, afd. Zaanstreek e.o. Plaats van hande-
ling: de werkruimte AWN in oude raadhuis Assen-
delft, Dorpsstraat 370. (aanvang: 20.00 uur; toe-
gang gratis).

10 mei 1994
Lezing over 'kerkelijke archieven'. Georganiseerd
door de Nederlandse Genealogische Vereniging
afd. Zaanstreek-Waterland. Partycentrum Vlaar,
Koemarkt 13, Purmerend. (aanvang: 20.00 uur;
toegang gratis).

28 mei 1994
Een genealogische-historische markt in de Ooster-
kerk te Hoorn. Tegelijkertijd zal in het Westfries
Museum te Hoorn een tentoonstelling worden
georganiseerd over oude beroepen en gebruiks-
voorwerpen.

Zaanstad een bouwval en niet meer geschikt te
maken voor bewoning. De provincie eist eerst
nader onderzoek, vóór de sloopvergunning kan
worden gegeven.

27 januari
Aan de Engewormerringdijk zullen, als het plan
van directeur G. Sombroek van bouwbedrijf Somass
doorgaat, nabij de Bartelsluis, vier in oud-Zaanse
stijl gebouwde huizen verschijnen. Gemeente Wor-
merland liet weten dat de provincie op dit moment
onderzoekt of woningbouw op het beoogde terrein
- van veertig bij zestig meter - is toegestaan.

29 januari
Pakhuis De Lelie in de Zaanse Schans wordt inge-
richt tot ambachtencentrum, waarin het hele jaar
een glasblazerij, een edelsmederij, ateliers voor
Delftsblauw, volksschilderkunst silhouetknippen
en aquarel- en pentekenen, en een winkel met au-
thentieke klederdrachtstoffen zijn gevestigd. Wis-
selend per seizoen zullen er ook 'authentieke'
Zaanse ambachten worden gedemonstreerd. Hier-
mee wordt een al vijftien jaar oude wens van
'Schansfotograaf' J. Engels vervuld. Hij heeft De
Lelie van de Stichting de Zaanse Schans gekocht
en hoopt het centrum l april te openen.

NB
De data boven de berichten verwijzen naar de dag
van publikatie en dus niet vanzelfsprekend naarde
dag van de gebeurtenis. Tentoonstellingen en der-
gelijke, alsmede de verschijning van boeken en
proefschriften, zijn buiten deze kroniek gehouden.
Daarvoor zij verwezen naar respectievelijk de ru-
brieken 'Culturele Agenda' en 'Boekennieuws'.

Annemieke Emond/Jan Pieter Woudt

31 mei-19 juni 1994
Tentoonstelling 'etsen Waterland' van Frans Room.
Museum Waterland, Kaasmarkt 16, Purmerend.
(open: dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 17.00
uur).

6 juni - 12 juni 1994
'Week van de Waterschappen'. Op tal van plaat-
sen openstelling gemalen, rondleidingen en fiets-
tochten langs waterschapswerken en tentoonstel-
lingen. Informatie: V.V.V. Zaanstreek Gedempte
Gracht 76 te Zaandam, tel: 075-162221/351747.

permanent
Uurwerkmuseum: Deze winter zijn er totaal 15
'nieuwe' uurwerken bijgekomen, w.o.: vier zeer
waardevolle Haagse klokken en acht exclusieve
reisklokjes.
Deze meest complete expositie Nederlandse Uur-
werken kunt u bezichtigen aan de Kalverringdijk
3 Zaandam (Zaanse Schans, open van maandag
t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur).

permanent
Doorlopende diavoorstelling over een natuur-
historisch thema. Het Natuurhistorisch Museum
'E. Heimans', Thijssestraat l, Zaandam, (open:
elke eerste zondag van de maand: van 14.00-17.00
uur).

permanent
Rondvaarten door de Zaanse vogelbroedgebieden
o.l.v. vogelwachters (reserveren: Zaanse VVV,
tel. 075-162221/351747).
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Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van otize eerste
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Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


